
 
 

Isenção de Responsabilidade Sobre a Tradução dos Cultos do 
Tabernáculo Branham 
 
A tradução dos cultos transmitidos é feita ao vivo e não deve ser 
utilizada para duplicação, transcrição ou reprodução de qualquer 
forma. A intenção do intérprete é a de melhor forma transmitir 
precisamente o que se diz em cada culto, mas poderá haver falta 
de palavras e erros que são humanamente inevitáveis ao se 
traduzir ao vivo. A tradução dos sermões NÃO é absoluta, e 
NÃO segue o padrão de qualidade que a Gravações “A Voz de 
Deus” adopta para suas traduções. Por favor NÃO transcrever 
ou imprimir nenhuma parte dos cultos do Tabernáculo 
Branham. 
 
A tradução do áudio das transmissões é feita visando dar 
oportunidade, aos que não falam inglês, de adorarem conosco nos 
cultos. O Tabernáculo Branham é uma igreja missionária que tem 
grande preocupação com a Noiva de Cristo nos campos 
missionários em torno do mundo. Somos gratos ao Senhor pela 
oportunidade de vos alcançar através de nossas orações, ofertas 
de amor, e agora, pelo companheirismo na Palavra através da 
transmissão. Esperamos que os cultos sejam uma bênção para 
você juntamente com sua família. 
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OLHE PARA JESUS 
 
1 Amém. Obrigado, George, Becky e Irmã Ungren, por esse belo louvor! Isso é 
verdade: "Tudo muda quando Jesus vêm. Ele simplesmente desliga as trevas e espalha a 
Luz, e somos gratos por isso. Agora, essa foi a primeira vez que Becky tocou na igreja 
aqui, um louvor muito apropriado, Quando Jesus Veio. 
2 Então, somos gratos por estar aqui novamente, hoje à noite, e muito gratos pela 
... sua boa presença nesta manhã. E agora, hoje à noite, tenho um pequeno assunto sobre 
o qual quero falar, em alguns momentos; mas antes disso, tenho alguns anúncios a fazer 
e outras coisas. 
3 E, eu só estou um pouco rouco. Acho que por ter falado demais. Eu preguei 
muito tempo. Mas quando tomo essas, uma ou duas Fitas, e quando volto aqui, é 
porque estou gravando isso para  o mundo inteiro. E por isso agradeço por ser tão 
paciente conosco esta manhã. 
4 E agora há algumas coisas que gostaria de mencionar aqui. Ou seja, Eu—eu 
gostaria de perguntar à igreja, a primeira coisa que fiz, Eu tenho—tenho que perguntar 
se posso mudar isso hoje à noite. Não estivessem… 
5 Não faço votos de ano novo. Então estou... Temos que ir para casa amanhã, então 
não estaremos aqui no ano novo, para... mas estaremos lembrando de vocês. E acredito 
que haverá uma reunião aqui, noite de ano novo. Sim, isso mesmo, temos um culto de 
vigília, como sempre—sempre acontece na noite de ano novo. Gostaríamos de ficar, mas 
simplesmente não podemos voltar a tempo para—para ingressar as crianças na escola. E 
minha esposa precisa lavar a roupa; vocês sabem como é. 
6 Então, quero agradecer a cada um de vocês pelas boas coisas que fizeram por nós 
durante o Natal. E vocês mulheres que foram até lá e colocaram comida em casa, e as 
coisas, para nós, que quando chegamos lá, havia... as coisas já estavam cozidas e prontas 

para comer. Eu certamente agradeço por isso. Que Deus vos abençoe sempre. 
7 E a igreja, pelo pequeno bilhete, que eu viesse até aqui e—e comprar algumas 
roupas, se quisesse, para um fato completo. Eles me dão um fato completo a cada ano. E 
alguns amigos meus deram-me um fato completo. Então acho que, se estiver tudo bem, 
preciso de outras coisas, como camisas e parte-escorno, e etc. Gostaria de tomar o 
dinheiro para isso, se estiver tudo bem com a igreja. Preciso disso melhor do que eu... 
pior do que o fato, bem na hora. 
8 E agora, esse jovem que acabou de cantar para nós, Irmão George Smith, de 
Tucson, íamos à igreja deles lá, a igreja Baptista do Novo Testamento. O pai dele é 
missionário. Acho que ele tem cerca de sete igrejas no antigo México. E certamente há 
algumas pessoas boas lá. E seu pai e mãe, e todos eles, são boas pessoas. E George é um 
jovem muito bom. Só lamento que ele não tenha nos dado uma palavra de testemunho 
antes de se sentar, da graça salvadora de Cristo em sua vida. 
9 E agora, as—as Mensagens, que prometi aqui há pouco tempo, as Mensagens, 
antes de eu ir às reuniões, eu viria aqui e as gravo primeiro e depois saiu. Isso foi por 
causa da entrega das Fitas às pessoas. Então, eu vinha aqui e gravava uma Mensagem, e 
depois saía e pregava. Isso daria às pessoas a chance de, para—para os fabricantes de 
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Fitas, fazerem a Fita e levá-las conosco à medida que avançávamos. Agora, estou 
planejando partir em uma grande série de turnês evangelísticas, então eu—eu não 
poderei fazer isso daqui em diante, veja, e quem pegar as Fitas terá que obtê-las à 
medida que avançamos . 
10 E acho que, afinal, eles não estão tendo uma reunião de Fitas nesta semana? Ou 
algo sobre as Fitas desta semana. De qualquer forma, acho que o irmão Sothmann está 
aqui e ele representa o irmão Maguire. Não sei se ele está aqui ou não. Acho que o 
Irmão Fred está aqui. Alguém disse que ele estava aqui. E ele... acho que eles terão uma 
reunião nesta semana, talvez amanhã à noite, ou algum dia, sobre as Fitas. Estávamos 
conversando sobre isso na outra noite, na sala lá. Acho que chegou a hora de algo, que 
eles tomam e tomam providências. 
11 Então, a partir de agora, provavelmente apenas falarei sobre Mensagens que não 
preguei aqui no tabernáculo, nas reuniões. 
12 Ora bem, tenho e quero agradecer a Deus por esse testemunho do Irmão Blair. 
Acontece que o Irmão e a Irmã Blair estão sentados aqui esta noite, bem aqui diante de 
nós, aquele que teve o menino. E lembro-me quando o Senhor disse-me, quando ele 
estava... O Irmão Blair, todo abalado, chorando. E o menino dele foi esmagado na cara, 
de um carro virado, e ele era muito mau. Mas enquanto eu estava—estava orando, vi o 
rapaz saudável. E o Irmão Blair, é claro, me perguntou: “Irmão Branham, isso é o Assim 
diz o Senhor?” 

Eu disse: “Irmão Blair, Blair, é o Assim diz o Senhor.” 
13 E o Irmão Blair está aqui hoje à noite. E certamente somos gratos por ter o Irmão 
Blair conosco. E ele está sofrendo com um—um pequeno problema de nervosismo. E 
Satanás lhe deu um grande golpe, aqui não faz muito tempo, para tentar fazer com que 
ele não acreditasse em mim. E enquanto Satanás estava fazendo isso, o Senhor apareceu 
e revelou a ele; e disse a ele sobre isso, apenas para cortá-lo antes que chegue a hora 
disso. E o Irmão Blair é um bom homem. E quero que vocês se lembrem dele. Ele é meio 
que parado entre opiniões sobre o que fazer. Ele não sabe exatamente como se virar. E 
confio que o Irmão Blair, que Deus... És um grande servo de Cristo, e Ele tem muito 
para fazeres, porque as Luzes estão ficando fracas. Você estava aqui esta manhã? Uh-
huh. Bem, isso é muito bom. 
14 Agora—Agora, suponho que, na próxima vez que eu ver-te, pode ser na 
primavera, talvez. E, de lá, talvez saberemos se realizaremos as reuniões, ou não, aqui 
em Jeffersonville, durante o período em que eu deveria estar na Noruega e nos países 
Escandinavos. Agora, antes de tomarmos um texto... 
15 Porque, temos uma fila de oração se aproximando, e muitos estão de pé, nas 
salas, e ao redor das paredes, e etc. e, sei que é muito difícil para vocês. E já fiquei 
muitas vezes de pé. E passei, há pouco tempo, trazendo a esposa, vi as pessoas ao redor 
das portas. E pensei: "Quem disse que o Evangelho ainda não é a coisa mais atraente 
que existe no mundo?" Claro que é. É, atrai aqueles que estão interessados Nela. 
Aqueles que não estão interessados, é claro, que não estão. Eles, não estarão. Mas Jesus 
disse: “se Eu, Eu, for levantado na terra, atrairei todos à Mim.” Como isso é verdade! 
16 E quando chego aqui, há muito para dizer, e tenho que anotar o que direi aqui, 
por um tempo. Ou eu... Há muito a dizer, apenas se esquece o que se vai dizer. 



4   A PALAVRA FALADA 
 

17 Agora, entendo que o pai do Irmão Ungren foi batizado hoje de manhã, em 
Nome de Jesus Cristo. E se a Irmã Ungren e eles estão aqui, tenho certeza de que isso é 
uma grande realização para eles, porque essa é a oração constante deles há muitos anos. 
E irmão Ungren, onde quer que você esteja, Deus te abençoe ricamente, meu Irmão. 
18 E se isso não é verdade, então que Deus me faça responder por dia do 
julgamento. Entendem? Sei que é verdade. Eu—eu assumirei a culpa disso. Isso é 
exatamente certo, porque é a verdade. 

Vocês dizem: “Será que faz alguma diferença?” 
19 Isso aconteceu com Paulo. Eles perguntaram como foram baptizados. Eles 
disseram que foram baptizados por João, o homem que baptizou Jesus. Paulo disse que 
eles tinham de ser rebatizados, em Nome de “Jesus Cristo.”E nenhuma pessoa da Bíblia 
foi baptizada em Nome do “Pai, Filho e Espírito Santo.” 
20 Ninguém jamais foi baptizado assim até a organização da igreja católica em Lao-
Nicéia, Conselho Lao-Niceno em Lao-Nicéia, em Roma. Foi lá que a primeira pessoa foi 
baptizada, usando títulos. 
21 Um colega me disse outro dia. Eu disse: "Bem, se... O Senhor Jesus, esse é o Seu 
Nome. Ele disse..."Bem..." Eu disse: "se um colega vier até você..." 

Ele disse: "Não acho que faça diferença." 
22 Eu apenas o peguei em sua própria doutrina. Eu disse: "Se um homem viesse até 
você e dissesse: “Eu sou baptizado em Nome da Rosa de Sharon, Lírio do Vale e Estrela 
da Manhã.” Dirias “Amém” à isso?" 

Ele disse: “Não, senhor." 
Eu disse: “Será que você o rebaptizaria?" 
Disse: “Sim senhor." 
Eu disse: “Como você o baptizaria?" 
Ele disse: “Eu o baptizaria em Nome do Pai, Filho, Espírito Santo." 

23 E eu disse: “É assim que eu o baptizaria, sim, em Nome do Pai, Filho, Espírito 
Santo.” Eu disse: “Agora, ‘Rosa de Sharom, Lírio do vale; Estrela da Manhã’ não são 
nomes.” 

Ele disse: "Está certo. São títulos." 
24 Eu disse: “Assim é: Pai, Filho e Espírito Santo. 'Agora eu o baptizaria em Nome 
do Pai, Filho e Espírito Santo; e o Nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus 
Cristo. Exatamente. Então digo...” E ele percebeu isso, certamente. 
25 Foi o Irmão Joseph Mattsson-Boze, de Chicago, o senhor mais difícil que já tive 
para convencer. E suponho que tenho cerca de três ou quatro mil nativos para baptizar 
agora, quando eu for à África com ele, e para ser rebatizado. 
26 Agora, por isso somos gratos pela Luz do Evangelho. E agora, Jesus disse, 
quando estava aqui na terra: “Eu, o que ouço, Eu falo." E agora vou dizer... apenas nos 
próximos dez minutos, ou quinze, antes de pegar meu texto e um texto muito curto, e 
então teremos a fila de oração. Eu cheguei em um ponto no meu ministério, onde 
estou... tenho de—de dizer algo. E eu... 
27 Jesus disse isso. O que Ele ouviu, foi o que Ele falou. E Ele disse: “Eu vos chamo 
de Meus amigos, e um amigo conta todas coisas aos seus amigos.” 
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28 Paulo disse, em Actos 20:27: “Porque nunca deixei de vos anunciar todo conselho 
de Deus.” Entendem? 
29 E que eu participe esta noite e diga a mesma coisa com aquele grande santo do 
passado. Que eu saiba, que não... Eu não escondi, mas declarei à vocês todo o Conselho 
de Deus. 
30 Alguém estava tocando uma das Fitas no outro dia. E só porque isso deixou 
alguém zangado, atiraram neles pela janela e uma mulher foi ferida. 
31 Então, talvez um dia selarei o meu testemunho. Mas quando chegar a hora e 
estou pronto para ir. Sem a minha hora chegar, nada me fará mal até aquele momento. 
Entendem? 
32 Agora, cremos no mesmo Evangelho, exactamente como a Bíblia está escrita. Está 
zerada. E—e se a arma estiver exactamente zerada e afinada; se atingir o alvo pela 
primeira vez, ele atingirá a segunda e todas as vezes. 
33 Se uma árvore, ou um galho, uma videira, estende um galho, e esse galho produz 
um certo fruto; da próxima vez que a videira estender um galho, ela dará o mesmo tipo 
de fruto. 
34 E Jesus é a Videira, e sois Vara, somos as Varas; e a primeira Vara, a Igreja, 
aquela Videira brotou, eles escreveram um livro de Actos depois disso. E aquela 
primeira Vara baptizou em Nome de Jesus Cristo. E tiveram um Deus vivo no meio 
eles, Ele fez as mesmas coisas entre eles que como quando estava na terra. Portanto, as 
pessoas notaram neles, embora ignorantes e analfabetos, que estes andavam com Jesus, 
porque Sua Vida estava neles. 
35 Como disse, se eu tivesse o espírito de—de Beethoven em mim, escreveria 
canções. Se Beet... se eu... Se o Beethoven vivesse em mim, eu seria Beethoven. 
Entendem? 
36 Se Shakespeare vivesse em mim, eu seria Shakespeare. Eu—Eu escreveria 
poemas, e—e—e peças e etc. Se o Shakespeare vivesse em mim. 
37 E se Cristo vive em mim, farás as obras de Cristo. Certo. Tem que ser. E o que é 
Cristo? A Palavra. Ele disse: “Se Vós estiverdes em Mim, e a Minha Palavra estiver em 
vós,  pedis o que quiserdes e vos será dado.” Porque, a Palavra está lá, apenas precisa 
da Luz; e a Luz A faz Viver. 
38 Ora bem, direi-vos algo que não disse o tempo todo. E, isto é, o que esperamos por 
tanto tempo (por pelo menos muitos anos, quatro ou cinco anos, ou talvez mais), a 
Terceira Puxada, agora foi vindicado, e tenho certeza que todos vocês sabem o que é 
isso. 
39 Agora lembrem-se, nunca haverá imitação disso, porque não pode ser. 
Entendem, não haverá. Agora já está em obra. E tenho... Fui informado disso, que em 
breve... Neste exacto momento, já aconteceu, portanto já pode provar a presença disso 
entre vocês, vejam. Mas não operará em grande escala até que este Conselho comece a 
dar apertos. E quando começar, quando iniciar... Os Pentecostais, e etc. quase podem 
imitar qualquer coisa que pode ser feito. Mas quando esse tempo chegar, quando a 
pressão iniciar, então verão, o que viram temporariamente, se manifestar na Plenitude 
de seu poder. Entendem? Entendem? Entendem? Entendem? 
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40 Agora devo continuar na Evagelização. Tal como fui comissionado, primeiro 
devo continuar. Portanto, vocês tiveram a Palavra e sabem o que procurar, como se 
posicionar. Devo continuar na Evangelização. E meus amigos, fiquem quietos e 
prossigam, pois está se aproximando a hora rapidamente. Entendem, quando algo será 
feito. 
41 Agora, vocês poderão ver coisas estranhas acontecerem a mim. Nada de pecado; 
Eu não quis dizer isso. Mas, quero dizer, algo estranho ao que a tendência regular. 
Porque, onde cheguei agora, no ministério, estou voltando para cá, observando aquele 
local e esperando o tempo para usá-lo. Mas, será usado. 
42 E todo mundo sabe que, pois, tão certo quanto a Primeira foi identificada, a 
segunda também foi identificada. E se vocês verem atentamente, vocês que são 
espirituais. Como a Bíblia disse: “Para quem tem sabedoria.” A Terceira está 
devidamente identificada. Percebem? Nós sabemos onde está. Portanto, a Terceira 
Puxada está aqui. 
43 É tão sagrada que não devo falar muito sobre isso. Como Ele disse-me no início, 
disse: “Não diz nada Disso!” Lembram-se disso, anos atrás? [A congregação diz: 
“Amém. ” N.D.E.] Ele fala por si. Entendem? Mas vocês... tentei explicar aos outros e 
cometi um erro. Isso será o que... na minha opinião... não digo que é o Senhor dizendo-
me isso. Isso será algo que iniciará a Fé do Arrebatamento, para a Partida. Entendem? 
Entendem? E isso… 
44 Devo ficar quieto por um tempo. Agora lembre-se, e quem está ouvindo esta Fita, 
você pode notar uma mudança no meu ministério imediatamente, recuando, não 
subindo; caindo de volta. Agora estamos na Era certa, e não pode ser, não podemos ir 
além. Temos que esperar apenas um minuto até que isso aconteça aqui, para atingir, 
depois chegará a Hora. Mas, está completamente identificada. 
45 Está chegando um tempo, nesta nação, em que esta nação exercerá todo o poder 
que a besta tinha antes dela, que era a Roma pagã quando se tornou a Roma papal, 
Percebam, que esta nação fará isso. 
46 Apocalipse 13 explica isso claramente. “O cordeiro saiu da terra. A outra besta 
sai da água.” Grande e multidão de pessoas. Este cordeiro surgiu onde não havia 
pessoas. Um cordeiro representa uma religião. O Cordeiro de Deus... E, lembrem-se, 
falava como um cordeiro. Era um cordeiro. 
47 E então, depois de um tempo, ele recebeu... o poder e falou como um dragão; e 
fez tudo que o dragão, o poder que o dragão tinha diante dele. E o dragão é: "Roma." 
Sempre! Então vocês não vêem? A denominação romana: "Uma marca." A denominação 
protestante: "Uma imagem para a besta." Criando um poder que forçará todos 
protestantes, como uma união. Você precisará participar deste Conselho de Igrejas ou 
senão não terá companherismo. Ou para... para... 
48 Bem, é—é praticamente assim agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar a 
menos que tenha um cartão de companherismo ou alguma identificação. E agora, nas 
pessoas como nós, seremos cortados de tudo, exactamente, é exactamente! Porque eles 
não serão capazes de fazê-lo. 
49 Está apertando. E então, quando chegar a hora, e a imprensa chegar onde você 
será pressionado, observe o que planejo a dizer-vos em alguns minutos. Observem a 
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Terceira Puxada, vejam, e estará absolutamente em desaparecimento total, mas será—
será para a Noiva e a Igreja. 
50 Agora estamos mais perto do que parece. Não sei quando, mas é real, muito 
próximo. Eu posso estar construindo uma plataforma para outra pessoa subir. Posso ser 
retirado antes desse tempo. Não sei. E esse tempo pode ser na próxima semana, em que 
o Espírito Santo virá... e trará Cristo Jesus. Ele pode vir na próxima semana. Ele pode vir 
ainda hoje à noite. Não sei quando Ele virá. Ele não nos diz isso. 
51 Mas acredito que estamos tão perto que nunca ei de morrer de  velhice. No 
entanto, com 54 anos, nunca ei de morrer de velhice, até que Ele esteja aqui. Entendem? 
A menos que eu seja baleado, morto ou qualquer outra coisa, de alguma forma morto, 
só que a velhice não me mataria até que Ele viesse. E eu creio nisso. 
52 E quero dizer isso. Nunca disse isso antes. Mas de acordo com as Escrituras, de 
acordo com o que Ele disse trinta anos atrás; trinta e três anos atrás, lá no rio, em 1933; o 
que Ele disse, tudo aconteceu exactamente. Posso não fazer isso, mas esta Mensagem 
apresentará Jesus Cristo ao mundo. Pois: “Como João Baptista foi enviado para 
preparar a primeira Vinda, igualmente será a Mensagem para preparar a segunda 
Vinda.” E João disse: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” Entendem? 
Então, é paralelo em todos sentidos. E sei irá, a Mensagem continuará. 
53 Agora, algumas grandes coisas acontecem ao longo da jornada. Esta manhã tive 
entrevistas na sala aqui. E um jovem, chamado de Autry, ele talvez ainda está aqui esta 
noite. Ele é de São Antonio, Texas. Ele veio perguntar se... quando íamos à Dallas, vindo 
da Califórnia; se pudéssemos aparecer uma noite em seu tabernáculo, só para uma 
noite. E eles estão pesquisando, nos próximos dias ou dois, para ver se podemos fazer 
isso. E ele falava-me sobre... Eu nunca fui em São Antonio desde a primeira reunião. 
54 Agora, a primeira reunião, quando fui à São Antonio. Eu estava lá, acho que, com 
o Irmão Coote e a—a Escola Bíblica Internacional. E esqueço do auditório em que 
tivemos o culto. E foi minha primeira ou segunda noite, acho que a primeira noite, 
quando estava caminhando para a plataforma, alguém levatou-se no edifício, lá atrás, e 
falou em línguas, como se fosse uma—uma metralhadora disparando. E ele não sabia o 
que fazer a não ser sentar, por um momento ou dois, até um subir na plataforma e dar a 
interpretação. 
55 E parei, pelo que ele disse. E eu disse ao senhor: “Conheces esse homem?" 

Ele disse: “Não, senhor.” E ele disse… 
Eu disse: “Como você veio aqui?” 

56 Ele disse: “As pessoas para quem trabalho estavam... estavam aqui hoje à noite e 
me trouxeram. "Ele é um... era um cowboy. 

E eu disse: “O que fazes?” Ele disse... “Você o conhece?” 
57 Ele disse: “Não, senhor. Nunca o vi.” 
58 E eu disse: “O que fazes?” E ele era um comerciante na cidade. 
59 E o que eles disseram no... o... Agora, sempre fui, antes de aprender melhor, 
fiquei um pouco céptico no falar em línguas; Eu pensei que muito disso fosse carnal, 
como poderia ser. Mas quando isso foi dito, essa interpretação foi exactamente o que o 
Anjo do Senhor disse no rio, onze anos antes: “Como João Baptista foi enviado para 
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preparar a primeira Vinda de Cristo, tu foste enviado para preparar a segunda.” 
Entendem? 
60 E lá estava, quando aquele Anjo, aquela Luz foi completamente identificada. 
Tanto pela igreja, pela Palavra, pela Ciência e tudo, A identificaram. Aquela Luz, pela 
primeira vez em público, aparecendo bem onde eu estava; por volta das quatorze horas, 
junta a ponte, bem aqui, perto do Spring Street, no rio. Agora, isso já passa muito, 
muitos anos atrás. E exactamente o que Ele disse, aconteceu como dito. 
61 Este Irmão aqui estava a dizer-me, esta manhã. Ele casou com uma garota fora da 
igreja aqui, filha da Irmã Noyes. E não sei, acho que o jovem... Estás aqui, Irmão Autry? 
Não sei. Ele era de São António. Não sei se ele está aqui ou não. Ele esteve aqui esta 
manhã. E estava a dizer-me. Acho que o avô dele, durante aquela reunião, foi epilético 
por toda a vida e foi levado para lá. 
62 Esse foi o Primeiro, no início do ministério, quando Ele disse sobre o 
discernimento, colocavam as mãos deles sobre a minha, e o que seria dito seria o que 
era. E vos disse e, muitos são testemunhas estas noite, que aconteceria que eu 
conheceria o próprio segredo de seus corações. Lembram-se disso, antes que 
acontecesse? Cerca de cinco ou seis anos depois, isso ocorreu; lá em Canadá, pela 
primeira vez, e aconteceu. Então Ele disse: “Se continuares a ser sincero, isso 
continuará. E agora a Terceira coisa aconteceu, vejam, apenas avançando. 
63 E ele disse que o pai dele foi levado à fila, e foi-lhe dito desta epilepsia, e etc. e 
uma oração feita para ele. E isso já faz dezasseis anos, Acho, há dezasseis ou dezassete 
anos atrás. E ele diz que nunca teve uma apreensão desde então. E ele tem quase oitenta 
e cinco anos e nunca teve uma convulsão desde então. O que é isso? “Jesus Cristo é O 
mesmo ontem, Hoje e para sempre.” 
64 Margie Morgan está no edifício?  Irmã Margie Morgan, uma senhora que foi 
devorada pelo cancro; uma enfermeira. Quantos se lembram da Irmã Morgan? Se ela 
está aqui, ela não pode entrar. Ela estava vejam, na lista de cancro em Louisville, a 
mulher está morta há quase dezasseis, dezassete anos, na lista de cancro em Louisville. 
65 Quando Jim Tom Robertson, o advogado, o advogado Cristão, soube disso, ele 
foi ao Hospital Baptista para verificar se era verdade, porque seu pai está no conselho 
de administrador do Hospital Baptista. E eles examinaram o caso, e a mulher deveria 
estar morta, anos atrás. E ela é infermera aqui no Jeffersonville, no hospital. Quando ela 
estava aqi mesmo, quando eles tiveram que segurá-la, nem mesmo imaginando. Mas foi 
o ASSIM DIZ O SENHOR, e ela está em vida. Ela foi para enfermagem, em Louisville. 
66 E um companheiro aqui, na casa dos Schimpffs Candy. O sr. Schimpff está aqui 
hoje à noite? Gostaria que ele dissesse, se ele está aqui. Sonny Schimpff, grande homem 
saudável. Muitas vezes quando costumava… 
67 Detesto dizer isso, mas é verdade. O Pop dava-me um centavo se eu trabalhasse 
toda semana, e vinha à cidade e estacionava a minha bicicleta na casa do Irmão Mike 
Egan, um dos administradores aqui. Com Jimmy Poole, acho que o filho dele está aqui 
hoje à noite; Jim e eu, e Earnest Fisher, e íamos à cidade, íamos ao show de texturas por 
um centavo, e víamos as velhas fotos estáticas. Éramos crianças, e queríamos, cerca de 
oito, dez anos de idade. Tivemos aquele William S. Hart. Muitos de vocês não se 
lembram dele, o actor antigo. Imagens estáticas; e eu não sabia ler. Eu só tinha que 
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assistir o que estava acontecendo. E teria que explicar tudo, e não consegui, mas veria o 
que ele estava fazendo. 
68 E tenho um níquel extra. E quantos se lembra de ter comprado um centavo de 
sorvete? Tudo certo. Eu conseguia três cones de sorvete e duas moedas de um centavo 
de chocolate quente. Não conseguia segurar o cone de sorvete, então comia. E buscava 
dois centavos no valor de reboçados picantes, seriam quase meio kilo disso. E Schimpff 
fazia isso. E eu ía lá, sentava e assistia William S. Hart. 
69 E esse jovem, um pouco mais velho que eu, caiu doente, passou por cinco 
notáveis especialistas de Louisville, com cerca de quarenta e cinco libras, e estava 
morrendo. A sra. Morgan estava cuidando dele. E ele estava nessa condição! Ele tinha 
muitas coisas; seus pulmões se foram, sua garganta se foi. Seus bracinhos eram quase 
tão grandes quanto ele, e estava deitado lá, morribundo. 
70 E Sra. Morgan foi contractada para vir ao emprego. Então ela disse a ele: "eu já 
fui um paciente de cancro uma vez," E começou a contar-lhe.  
71 Ele disse: "Quem é que disseste, Billy Branham? Porquê" disse ele: "Vendi-lhe um 
monte de reboçados picantes e cones de sorvete." Ele disse: "Será que Ele viria orar por 
mim?" E fui orar por Junie Schimpff.  
72 E agora, se quiserem falar com ele, a loja de doces do Schimpff está na esquina, 
na porta seguinte, ou na segunda porta do anfiteatro LeRose, no fim da rua. A loja de 
doces do Schimpff, todos aqui sabem onde fica. Maravilha! Este é um dos 
estabelecimentos mais antigos de Jeffersonville.  
73 E enquanto estava deitado lá, a morrer, com cinco especialistas a dar-lhe só horas 
para viver. E foi ASSIM DIZ O SENHOR: "Não morrerás, mas voltarás a vender-me 
reboçados picantes de novo, do outro lado do balcão!" Longo…  
74 Eu sabia que ele recuperou-se, mas esqueci há muito tempo disso. E a esposa e eu 
íamos comprar uns doces, quando chegávamos no Natal. E como, não sei, se alguma 
vez pensámos no Schimpff. Porque, normalmente, visitamos algumas farmácias e 
depois pegamos isto, mas parávamos em frente ao Schimpff.  
75 Quando entrei, a irmã dele olhou, e disse: "Bem, irmão Branham." Ela disse: 
"Lembras-te do Junie?"  
76 Eu disse, "Sim." E ali, um companheiro grande, forte e de aspecto saudável.  
77 E andei até ao balcão, olhei para ele, olhei assim. Eu disse: "Vou tirar uma libra 
desses reboçados picantes." 
78 E ele disse: "Sim, senhor." Portanto, a irmã dele estava à espera da minha esposa. 
E, foi por isso que tirou-os de lá.  
79 E eu disse: "Eu comía-los, há muito tempo atrás, aqui no cinema." Com a cabeça 
abaixada.  

E ele disse: "Sim." Disse-ele: "Muitos miúdos compram isso."  
"Eles ainda compram." Eu disse.  
Ele disse: "O meu pai fez isso, arranjou essa fórmula." Eu disse: "Eu gosto muito 

deles."  
80 Agora, depois de ele ter arranjado tudo e me ter entregue, disse: "Há mais 
alguma coisa?"  

E eu disse: "Não sei." E levantei. Maravilha! Ele disse: "Irmão Branham!"  
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81 Eu disse: "Aqui estão os reboçados picantes, que, eu te disse: “‘ASSIM DIZ O 
SENHOR.’ Quase cinco anos atrás.”  
82 Ele disse: "Irmão Branham, estou estou completamente curado, que nem sequer 
há um efeito. Tenho um pouco de dificuldade de ouvir em um ouvido." Acho que ele 
está nos seus cinquentas. Ele disse: “tenho um pouco de dificuldade de ouvir em um 
ouvido, porque deram-me muitos antibióticos quando estava lá.” Maravilhosa Graça de 
Jesus Cristo!  
83 Agora não tenho muito tempo para dizer outra coisa, mas eu—eu—eu  quero 
fazer um comentário.  
84 Quantos se lembram dos esquilos? [A Congregação diz: "Amém". N.D.E.] Muito 
bem. Isso foi uma escritura intrigante, na minha vida, que eu—eu nunca entenderia.  
85 E houve outra que me intrigou, que foi quando Moisés podia dizer a Deus de 
uma maneira melhor do que Deus sabia fazer qualquer coisa, quando Moisés disse: "O 
povo dirá: 'O teu Deus foi capaz de te tirar, mas não de te guardar.'" E Moisés se 
colocou na brecha. Mais tarde descobri que, Moisés, que era Cristo em Moisés, 
defendendo o povo. Entendem?  
86 Então, nesta Escritura, que nunca pregaria a respeito: "Se disseres a esta 
montanha: 'mova-te.'" E conhecem a história, por isso vou contorná-la. Agora, sabia 
pouco onde a mesma conduzia. E penso que o Irmão Wood e o Irmão Fred, e eles, estão 
aqui no edifício, estavam presentes quando isso aconteceu, ou logo a seguir isto ter 
acontecido ali.  
87 E o irmão Rodney e o irmão Charlie, do Kentucky, irmão da Irmã Wood e eles 
estavam presentes quando isso aconteceu em Kentucky, a qual foi a segunda vez que 
isso aconteceu. Simplesmente declarar para materializar, coisas que não existiam. 
Entendem? Declarar a todo momento, e apoiar-se nas escrituras, encorajando.  
88 A terceira vez que isso aconteceu foi Hattie Wright. A Hattie está aqui nesta 
noite? É a da Edith... Quantos conhecem a Hattie Wright? O irmão Wood e eu 
estávamos lá sentados quando aconteceu, e quando o Espírito Santo disse: "Dê à ela o 
que ela quer!" E estávamos a falar sobre isso, de como os esquilos vieram à existência.  
89 E eu disse: "É a única coisa que é, Ele é Jeová-Jireh." Tal como quando Abraão 
precisou de um cordeiro, Deus providenciou esse cordeiro. E Ele providenciou os 
esquilos. Ele pode chamar um esquilo à existência, porque Ele é o Criador, tal como Ele 
poderia materializar o cordeiro. Abraão nunca o pediu. Ele  simplesmente o 
materializou, porém provou que o Jeová-Jiré estava lá."  
90 Quando eu disse isto, uma mulher humilde... Pela primeira vez que isto 
aconteceu, a Terceira Puxada, em um ser humano, foi uma mulher humilde e jovem.  
91 Que, ganhava cerca de duzentos dólares por ano, para a sua vida, tudo o que ela 
conseguia da sua pequena quinta. O esposo morreu, os dois filhos tornaram-se 
selvagens. E veio e doou vinte dólares, desse valor, para a construção deste 
Tabernáculo. E Meda deu-me algum dinheiro naquela manhã para as compras, vinte 
dólares, e fui devolvê-la naquele dia, enquanto eu estava lá, para que ela não pagasse. 
Ela nem aceitou a devolução. E quando...  
92 Ela estava sentada no canto, e quando eu disse: "A única coisa que sei, é que Ele 
ainda é Jeova-Jiré."  
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93 E a jovem Hattie disse a palavra certa. Ela disse: "Isso é nada mais do que a 
Verdade!"  
94 E quando ela disse isso, o Irmão Banks Wood aqui é um dos que estava presente, 
aquela sala parecia que se estava a desmoronar. E o Espírito Santo disse, a mesma Voz 
que falou dos esquilos, disse: "Dê à ela o que ela pede."  
95 E eu disse: "Irmã Hattie, como testemunha diante de Deus, é isto. Agora, se não 
há nenhuma dúvida na sua mente, peça o que queres, e se isto não se colocar no seu 
colo, então eu sou um falso Profeta!"  
96 Ela disse: "Irmão Branham." Todos estavam a chorar. Disse: "O que devo pedir?"  
97 Eu disse: "Vocês são pobres, e vivem ali na colina, sem dinheiro; podem pedir 
por isso. Tens uma irmã jovem e aleijada sentada aqui, Edith, pela qual oramos, durante 
anos; podias pedir a cura dela." Eu disse: "O teu pai e a tua mãe estão velhos e falidos; 
podes pedir por eles. O que quer que peças, Irmã Hattie, veja agora se isso acontece ou 
não, agora mesmo!" E eu disse: "Ele acabou de dizer-me. A mesma voz, disse: "Dê à ela 
o que ela pedir."  
98 E ela olhou em volta e disse: “O que hei-de dizer, irmão Branham?”  
99 Eu disse: "Diga qual é o seu desejo. Pense no seu maior desejo, e diga-o."  
100 E os filhos dela estavam a rir com gargalhadas. E ela disse: "o maior desejo que 
tenho é a salvação dos meus dois filhos." 
101 Eu disse: "Eu te lhes dou, em Nome de Jesus Cristo!" E lá foram eles. 
102 E permaneram fiéis nesta Igreja, em comunhão, aqueles filhos lavando os pés 
com os homens, e todos somos testemunhas disso.  
103 Ela tinha uma verdadeira escolha. A mãe dela morrerá, ela também morrerá, 
todos eles. Mas o que ela pediu será Eterno: a salvação dos filhos dela. Isto foi a terceira 
vez que isso aconteceu. 
104 A quarta vez que isso aconteceu, acabei de explicar aqui na última vez que estava 
aqui, estava no monte onde a tempestade se abateu. Quantos ouviram isso? [A 
congregação diz: "Amém." N.D.E.] Oh, todos vocês. Muito bem, onde a tempestade 
enfurece. E Deus sendo meu Juiz em pé aqui, descendo o monte quando...  
105 O David Wood está aqui algures, acho-eu, que fez-me uma sanduíche, e muito 
bom! Acho que ele estava a tentar fazer por mim o que fiz ao pai dele, há uns anos atrás. 
Comeu mortadela, e—e carne, e tudo misturado. E coloquei-o na minha camisa e 
chuveu, e só me restava um maço de massa. 
106 E estava a descer a montanha. Estava tempestuoso, nem podia ver minhas mãos 
a minha frente, dificilmente. E sei que apenas, ficas circulando, ‘porque o vento está 
soprando.’ 

Agora há testemunhas disso aqui.  
107 Uma delas é um de nossos diáconos fiél: o irmão Wheeler. Estás aqui, irmão 
Wheeler? Onde é que ele está? Sim, aqui mesmo, irmão Wheeler.  
108 Irmão Mann, um pregador Metodista de New Albany. O irmão Mann está aqui 
esta noite? Não sei se ele está ou não.  
109 Irmão Banks Wood. Estás aqui, irmão Banks? Ele está na sala de gravação. Muito 
bem. E e o David Wood.  
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110 E o irmão Evans estava lá, eu creio. Será que é verdade irmão Evans? O irmão 
Evans, de pé contra a parede, estava lá.  
111 E como eles anuciaram durante dias, dois dias antes disso, "Um nevoeiro terrível 
que varreria o país." 
112 O irmão Tom Simpson está aqui hoje à noite. Ao descer do Canadá, eles 
chamaram-no para se desviar de lá porque não havia saída: "Uma nevasca estava a 
chegar." O Irmão Tom está aqui? Onde estás? Aqui estás, sentado aqui.  

E as nuvens estavam a subir. E eu disse: "Irmãos..."  
113 Todos se apressaram a sair. Não havia ninguém atrás, de uma centena e meia de 
homens lá atrás, não havia ninguém lá atrás a não ser o nosso pequeno grupo e o 
cowboy, o cavaleiro. E nós ficamos. 
114 Chamei a Irmã Evans, e tive de chamar a esposa e dizer a ela para dizer ao Tony: 
"Se eu não chegar, arranja outra pessoa para dirigir o pequeno-almoço para os homens 
de negócios."  
115 E lá encima no monte naquele—naquele dia, eu disse, "Agora quando começar a 
chover um pouco, ou qualquer coisa, leva para o acampamento." Eu disse: "Dentro de 
dez ou quinze minutos não conseguirão ver vossas mãos diante de vocês, quando as 
nevascas... e descarregará vinte pés [6,6 metros. N.D.E.] de neve rapidamente, sobre a 
montanha." 
116 E foi assim que as pessoas... vocês leram isso no jornal, como elas estavam lá 
atrás e como sentaram, e tudo. Mas sabíamos como nos escapar, e sabiam onde 
estávamos, e assim sentimos-nos conduzidos a ficar.  
117 Portanto, lá na montanha, quando a nevasca começou, comecei a descer. E estava 
à meia milha de onde comecei, e a Voz de Deus disse: "Vire e regressa!"  
118 E regressei tal como Ele me disse, depois de esperar um pouco e comer aquele 
sanduíche que o David deu-me, e voltei lá em cima e sentei.  
119 E, estando ali sentado, e aquele vento agitado e a soprar, e o topo das árvores 
inclinando-se, e o granizo e a neve voando assim, a Voz disse: "Eu sou o Deus da 
criação." 
120 Olhei para cima e pensei: "Onde é que foi isso? Talvez, foi o vento."  
121 Ele disse: "Eu criei os céus e a terra. Eu abrandei os poderosos ventos sobre os 
mares..." E continuou a falar.  
Levantei-me e tirei o meu chapeu.  
122 E Ele disse: "Fala à tempestade, ela cessará." Tudo que declares será o que 
acontecerá."  
123 E eu disse: "Tempestade, pare! E, sol brilhe normalmente durante quatro dias, até 
sairmos daqui!"  
124 E eu não disse mais nada, até que o granizo, a neve e tudo parou. Num momento 
ou dois, o sol quente estava a brilhar nas minhas costas. Vi os ventos soprarem assim, 
voltando do Norte, descendo... alías, do Leste, vindo do Leste. Vinha do Ocidente; os 
ventos mudaram e voltaram por aqui. E as nuvens, como algo místico, levantando-se 
para o ar, e o sol brilhou em alguns minutos.  
125 Então o Senhor Jesus falou-me um pouco mais tarde, sobre a minha mulher ali, 
como sabem, sobre onde fui. Nunca estive em casa em um aniversário, e estamos 



OLHE PARA JESUS  13 
 

casados há vinte e dois anos. O primeiro aniversário, o primeiro, o nosso casamento, 
por isso levei-a à uma viagem de caça. Porque, não tinha dinheiro para fazer a viagem 
de caça, e—e—e também ir à lua-de-mel, por isso, eu—eu juntei tudo. Portanto, 
continuo a caçar desde então. Doe-me da maneira que lha tratei. 

Agora, isso foi a quarta vez que aconteceu.  
126 Agora aqui está algo que quero dizer, e devo dizer exactamente a verdade. Cerca 
de dezasseis anos atrás estive na Califórnia com o irmão John Sharrit, e estava a ter uma 
reunião. E Meda e eu, e o irmão Sharrit e a irmã Sharrit, e eles: estávamos alojados em 
um hotel. E um senhor chamado Paul Melikian, que esteve muitas vezes aqui neste 
Tabernáculo; é um Americano rico. E a sua mulher tinha dada à luz um filho em Fresno, 
Califórnia, onde eles viviam; e veio, trouxe a sua mulher e chamou-me no hotel, e disse: 
"Posso trazer minha esposa, Irmão Braham?"  

Eu disse: "Sim, podes." No dia seguinte, eu ia para a Catalina.  
127 Então trouxe a esposa dele, e a pequena senhora estava tão doente! E ela olhou... 
Eu disse: "Põe a tua mão na minha, Irmã Melikian." Eu disse: "veremos se o Senhor nos 
dirá algo." E assim que ela pôs a mão sobre mim, eu disse: "Oh, é uma inflamação de 
veias na perna." 

Ela disse: "Não sinto nenhum sintoma."  

128 Eu disse: "Observem." Em dois dias, estavam a medicá-la por causa uma 
inflamação de veias na perna.  
129 Como o pequeno Jimmy Poole aqui, seu pequeno bebê. Outro dia, eles chegaram 
com aquele ataque cardíaco, que eles pensaram, mas era um ataque asmático. E pus 
minhas mão sobre ele, eu disse: "observa-o por uns dois dias; ele tem sarampo. Está 
manifestar-se. É a febre." Vi-lhe ontem à noite. Ele disse que manifestou-se todo, é 
sarampo. Estão a ver?  
130 Agora, estava a falar com a Irmã Melikian, a respeito da mão. Ela disse: "Isso é 
incrível, ver isso, irmão Branham." Ela disse: "Será que isso funciona com todas as 
mãos?"  
131 Eu disse: "Bem, se houver algo de errado com o paciente." Eu disse: "Agora aqui, 
colocarei a minha mão." Muitos de vocês ficaram de pé observando isso, e não foi isso 
que aconteceu. Eu disse: "Aqui, não há nada de errado com a minha esposa, ponhe a 

mão dela..."  
132 "Olhe aqui, querida, põe a tua mão sobre a minha." Ela está sentada aqui, a 
minha esposa. Ela pôs a mão dela na minha. Feito isso, eu disse: "Tens um cisto no 
ovário esquerdo. Tens um problema feminine." 

E ela disse: "não sinto nenhuma diferença."  
133 Eu disse: "Mas tu tens." A Becky tinha dois anos de idade. A minha filha que 
tocou a pouco tempo, tinha dois anos de idade.  
134 Depois de dois anos, a Sarah nasceu, e quando... E foi cesariana. E perguntei ao 
Dr. Dillman, o nosso médico em Corydon, para: "Quando lha operares examine o ovário 
esquerdo." E o fez.  

Ele disse: "Não há nada de errado, no que examinei." Eu pus a minha mão; ainda 
estava aí.  
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135 Quatro anos mais tarde chegou o Joseph. Pedi-lhe que voltasse a examinar. 
"Nada de errado, como eu vi." Pus a minha mão; ainda estava aí. Então esquecemo-nos 
disso.  
136 Agora isto é algo que tenho que dizer. Não gosto de dizer, mas tem de expôr a 
verdade, entendem, e vocês querem isso. Diga sempre a verdade, pouco importa o que 
acontecer.  

Anos se foram, nunca notamos aquilo.  
137 E digo isto, não porque ela está sentada ali, mas digo isto também quando esta 
não está. E sabem disso. Não acredito que existe uma esposa melhor no mundo do que 
a minha, e espero que ela continue sempre assim. E quero ser um marido fiel, e espero 
que qualquer jovem neste edifício, quando se casar, que consiga uma esposa como a 
minha esposa. Não sei quanto tempo viveremos assim, mas espero que seja o resto de 
nossos dias na terra. Somos muito felizes juntos. Foi Deus quem me disse para casar 
com ela.  
138 Ao mesmo tempo, ela não sabia, eu evitava casar-me com ela; não porque não a 
amasse, mas porque eu achava que não conseguiria sustenta-la. E ela era uma boa 
mulher, e eu não merecia ela. 
139 E, saindo para orar, ela abriu a Bíblia. E adivinha...Ela disse: "Senhor, eu nunca 
fiz isso antes, mas dá-me uma Escritura que possa me ajudar. Se eu tenho que esquecê-
lo, tenho que esquecê-lo". Abriu a Bíblia...  
140 E ela saiu para um pequeno barracão e orou. E quando ela abriu a Bíblia, 
"Malaquias 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do...". Isso foi - isso foi há vinte 
e poucos anos atrás, sem saber nada sobre o Ministério deste dia. E eu estava... não 
podia estar...  
141 Eu estava deitado no rio ali. E Ele me acordou - me acordou, uma noite, e eu O 
ouvi ali parado junto à porta. Ele disse: "Vá buscá-la. E o seu casamento será em 
Outubro próximo, dia vinte e três". E foi exatamente isso o que eu fiz. E nós vivemos 
felizes. Pela Graça de Deus, nós nunca tivemos uma discussão. Ela tem sido uma 
querida.  
142 Um dia eu cheguei. E ela teve que criar estas crianças sozinha; eu fui para o 
Ministério. Poucas mulheres suportariam isso; você sabe, elas achariam difícil. E então 
eu chego, e ela diz uma coisa ou outra. Temos o Joseph, ali atrás, e ele é um... Ele é 
mesmo um menino! E ele ajudou a colocar alguns cabelos brancos na cabeça de sua mãe 
tanto quanto eu. Então ele era realmente bastante menino, e ele tinha feito algo ruim. E 
eu disse a ela...Ela me disse: "Bill, dê uma surra nele".  

Eu disse: "Eu não tenho coragem". Entendem?  
143 E ela disse: "Sim, se você tivesse que suportar", e bateu com a porta bem na 
minha cara.  
144 "Bem", eu pensei, "Tudo bem. Pobrezinha, ela não quis dizer isso".  
145 Então eu saí para lavar o meu carro. E quando cheguei lá fora, o Espírito Santo 
não gostou daquilo; Ele disse: "Diga à ela", creio que  que seja em Segunda Crônicas, 
capítulo 22. Eu não fiz. Pensei, a princípio, só imaginei isso. Eu continuei lavando. E Ele 
disse novamente: "Diga à ela para ler isso".  
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146 E entrei, peguei a Bíblia e a li. Foi onde Mi-...ou Miriam, a profetisa, zombou de 
seu irmão, Moisés, por ele ter se casado com uma etíopia, e Deus não gostou daquilo. 
 E Ele disse: "Seria melhor se o pai dela cuspisse em seu rosto, do que ela fazer isso". 
147 Assim, Miriam se encheu de lepra por toda parte. Então Aaron veio, e disse à sua 
irmã, disse...ou veio dizer ao irmão, disse: "Ela está morrendo com lepra". 
148 E assim Moisés correu para interceder por ela, no altar. E quando o fez, Deus 
desceu na Coluna de Fogo. Ele disse: "Chame à ela e a Aaron, e traga-os aqui". E Aaron 
também estava nisso. Então ele disse: "Chame-os e venha aqui". 
149 Ele disse: "Se entre vós houver um," Deus falando agora a eles, "que seja espiritual, 
ou um profeta, Eu, O Senhor, Me darei a conhecer a ele". Falarei com ele em visões, e 
Me revelarei a ele por sonhos, e etc". Ele disse: "Mas O Meu servo Moisés, não há 
ninguém na Terra como ele". Ele disse: "Eu falo com ele de lábios a ouvidos". Ele disse: 
"Você não teme a Deus?" Veja, Deus não gostou.  
150 Bem, quando eu vi isso, eu entrei correndo. E ela estava na outra sala. Eu bati na 
porta. Ela tinha se calado. E eu disse que queria falar com ela. E eu entrei lá e falei com 
ela, tentei dizer-lhe o que era.  
Eu disse: "Querida, você sabe o quanto eu te amo, mas Deus não gostou daquilo. Você 
não devia dizer aquilo".  
Imediatamente depois disso, ela se deu conta do problema em seu lado. 
151 Nós a levamos ao médico aqui em Louisville, o Dr. Arthur Schoen, e ele 
encontrou um tumor no ovário esquerdo que eu havia encontrado quinze ou dezesseis 
anos antes. "Tumor no ovário esquerdo, mais ou menos do tamanho de uma noz".  

Eu disse: "O que tem, doutor?"  
152 Ele disse: "Vejamos o que acontece. Traga-a de volta dentro de alguns meses, 
cerca de dois meses ou algo assim".  
153 Nós a levamos de volta. Tinha crescido, de uma noz até aproximadamente o 
tamanho de um limão. Ele disse: "É Melhor extrair; se isso amolecer, vai se tornar 
maligno".  
154 E eu disse: "Bem, meu", eu disse: "nós vamos novamente para Tucson". O Senhor 
me mandou para Tucson". 
155 Ele a mandou para uma especialista feminina; ele não a queria em suas mãos. 
Então ele deve ter lhe contado sobre meu Ministério, porque ele... A especialista 
feminina disse: "Precisa extrair". Então ele disse... Nós dissemos a ele que íamos para 
Tucson. Ele disse: "Bem, eu tenho um especialista lá, um querido amigo meu de quando 
eu morava em Tucson". Ele disse: "Eu vou mandar você até ele". 
156 Então ele escreveu um bilhete e enviou-lhe, dizendo:  "A Sra. Branham é uma 
nobre dama", e etc. Disse...Enviou-lhe o diagrama de quão grande era o tumor, e etc. 
Tinha transformado em um tumor então; e disse o tamanho do tumor. E disse: "Eu 
sei...". Sabe, ele sabia que...acho que ele pensou, me chamou de "Curador Divino". Isso é 
tudo o que ele sabia dizer. Então disse: "Eu concordei que - isso poderia sair, e deveria 
sair".  
Se tem que ser tirado, tire-o".  
157 Deus estava testando a nossa Fé. E orávamos constantemente. E quanto mais 
orávamos, mais o tumor crescia, até chegar ao ponto de incomodar o lado dela. 
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Mantivemos silêncio; algumas pessoas aqui sabiam disso; tentando ver o que 
aconteceria. E assim foi.  

Finalmente, quando eu desci do Canadá, de onde eu saí...  
158 O Senhor me deixou guiar aquela tribo de índios a Cristo. Eu voltarei para 
batizá-los, no Nome do Senhor Jesus, nesta primavera, se Deus quiser.  
159 Agora, desci, e era hora de ela ir, quando estava em Nova York...ou aqui embaixo 
para fazer outra operação...para fazer a operação, ou para ser examinada pela última 
vez. Eu fui para Nova Iorque. E quando voltei, parei aqui, e subi...Depois que tive a 
reunião aqui, a última reunião, subi lá e liguei para ela a partir do Irmão Wood.  
160 E ela disse: "Bill, eu não agüento nem mesmo ficar com minhas roupas". Estava 
assim, bem no lado dela, então. E a perna dela daquele lado, ela podia apenas coxear, 
foi a pior semana que ela já teve. Agora ela está sentada ali, me escutando. A pior 
semana que ela já teve. E ela disse: "Eu tenho que ir depois de amanhã para aquele 
exame".  
161 Eu pensei: "Ó Deus, se eles prosseguirem com isso, isso vai nos impedir de ir 
para casa no Natal, e eu já disse às pessoas que estaria lá". E eu disse: "Que tempo! Oh, 
meu Deus!" Eu pensei. 
162 "Diga-lhe que, se ele vai operar, então que 'Deixe ir um pouco mais, até depois do 
Natal'".  
163 Então eu comecei a pensar: "Pode ser maligno". E aqui, você sabe, isso é uma 
coisa ruim se cair nos rins. Se ficar maligno, poderá matá-la. Então eu pensei: "O que eu 
posso fazer?" E Meda disse: "Bem, agora, você me liga", disse.  
164 No dia que cheguei em Shreveport, que seria no dia seguinte, quando cheguei 
em Shreveport, ela teve que ir para o exame. E assim ela foi ao... Sra. Norman estava 
indo, Irmã Norman; todos vocês a conhecem, as pessoas que vêm aqui para o 
Tabernáculo. Ela ia com ela a este especialista. E então ela disse: "Espere até ter sua 
primeira noite, at-at...e depois volte". Pois há uma diferença de duas horas no horário. 
"Então me ligue quando você voltar, depois da reunião, eu te direi o que tenho que 
fazer". E eu disse: "Tudo bem". Então, eu continuei.  
165 E na manhã seguinte, antes de sair, eu ia buscar Billy e Loyce. Eles estão ambos 
aqui presentes. E sempre... 
166 Temos ali um velho banco que o irmão Palmer cobriu para nós, não faz muito 
tempo, e sempre que estamos...Oh, Ottoman, como, você sabe, um banco com pés. 
Sempre que chegamos lá, oramos, quando eu vou a uma reunião, pedimos a Deus que 
nos ajude.  
167 E eu estava lá em cima, há alguns dias, e eu estava - eu estava solitário. A casa; as 
crianças se foram, e ela se foi. Sabem, muitos de vocês sabem que eu tive que passar por 
aquilo uma vez, voltar para uma casa vazia; só que, eu enterrei aquela esposa, Hope. E 
agora tudo isso de novo. E eu desci, pensei: "Bem, vou orar e depois vou buscar Billy e 
Loyce, e continuar".  
168 Assim que desci para orar, eu disse: "Senhor, sinto falta deles esta manhã, por 
aqui". Eu disse: "Eu oro para que Tu os ajude e os abençoe.  Que possamos voltar a este 
lugar novamente. E agora", eu disse, "eles estão lá fora porque Tu me enviaste para lá 
em uma visão, e Tu a cumpriste". Agora eu quero esperar para saber o que Tu me dirás  
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para fazer a seguir". Eu disse: "Eu oro por... Seja misericordioso com ela". E eu disse: 
"Ajude-me na reunião lá embaixo". E então eu continuei...eu disse: "Senhor, não deixe 
aquilo ser maligno. Faça aquele médico esperar até depois do primeiro dia do ano, para 
tirá-lo". Eu-eu detesto vê-la naquele estado..."  
169 Eu disse: "Senhor, ela não quis dizer aquilo naquela manhã. Ela não quis dizer". 
Eu disse: "Senhor, nem uma única vez ela disse uma palavra sobre eu ir às reuniões, 
ficar meses fora, ou o que quer que seja. Nem uma única vez ela jamais abriu a boca 
sobre isso. Ela sempre enviou minhas roupas para a lavanderia, lavou minhas camisas, 
e tinha tudo pronto para ir à reunião. E ela se pergunta como ela pode servir a Deus".  
170 Vocês, mulheres, ao servirem o seu marido, estão servindo a Deus, é claro. 
171 "E agora, quando eu chego, todo cansado e desgastado, pessoas vindo de todos 
os lugares. Eu tenho que sair para algum lugar à uma pescaria, ou à uma caçada. Muitas 
mulheres já teriam explodido com isso. O que ela fez? Preparou minhas roupas de caça 
para eu ir; deixe-me ir". Eu disse: "Senhor, ela não quis dizer isso". E eu disse: "Ela teve 
que ser cortada três vezes, por causa de ser cesariana". E eu disse eu... "Senhor, eu 
detesto vê-la ter que fazer isso de novo".  
172 E logo depois eu ouvi algo na sala. Eu olhei para cima. E uma Voz disse: "Levante-
se". Disse: "Agora o que você disser, assim será". 
173 Eu esperei apenas um minuto. Eu disse: "Antes que a mão do médico lhe toque, a 
mão de Deus tirará o tumor, e ele nem sequer será encontrado".  
174 Isto ficou esolvido para mim. Eu nunca a chamei. Fomos direto, pegamos Billy e 
Loyce, e fomos para Shreveport.  
175 Na noite seguinte eu liguei para ela. Ela estava feliz. Ela disse: "Bill, eu quero te 
contar!".  
176 Agora aqui está ela, e ela pode dizer isso. Teve que coxear até lá; entrou no 
quarto com a enfermeira e a Sra. Norman, e vestiu a roupa para... para o exame. O 
médico saiu, e ela dificilmente conseguia se colocar na mesa; o tumor pendurado ali, tão 
grande. E quando ela...o médico entrou e estava conversando com ela. E ele veio 
levantar o lençol para tocá-la, e, pouco antes de tocá-la, ele saiu. 
177 E o médico não sabia de que lado ele estava. Ele disse: "Espere um minuto!" Com 
os diagramas desenhados, e tudo mais, ele não conseguiu encontrar um traço dele. Ele a 
examinou, uma e outra vez. Ele disse: "Talvez eu não consiga explicar, mas, Sra. 
Branham, aquele tumor não está ali". E nunca mais teve um sintoma disso, desde então.  
178 O que foi? Observem  exatamente o que eu disse: "Antes que a mão do médico 
possa tocá-la". Uma fração de segundo, e Sua Mão tocou nela. Quão perfeita é a Palavra 
do Senhor! 
179 Agora, ali está a minha esposa, e nós dois estamos diante de Deus. Mas antes 
mesmo que a mão do médico pudesse tocar o corpo dela, na estrada chegando até ela 
daquela maneira, algo aconteceu, o tumor saiu. E eles não puderam, ele disse... eu creio 
que foi, não foi, querida? "Eu quero tranquilizá-la, Sra. Branham," (é verdade, a maneira 
como ele disse? É verdade...) "que aquele tumor não está lá. Você não tem nenhum 
tumor". 
180 O que foi? Exatamente de acordo com a Palavra do Senhor, isso foi...?...Amém. 
Essa foi a quinta vez. Cinco é o número da Graça, o número de f-a-i-t-h, também.  
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181 Não há mais dúvidas na minha mente. Eu sei o que é a Terceira Puxada, e sei o 
que ela faz. Agora seja reverente, fique quieto, logo chegará a hora em que Deus vai 
fazer grandes coisas por nós. Agora vamos inclinar a cabeça para uma palavra de 
oração.  
182 Senhor Jesus, eu vi isso sobre outras pessoas, mas quando chegou à minha 
preciosa esposa, foi em minha casa, então, Senhor. Olhei para ela com meus próprios 
olhos, senti com minhas próprias mãos. E eu...cinquenta...dezesseis anos antes disso, era 
também, Senhor, conhecido e revelado por Ti. Quando algo é dito, deve ser feito. Isto 
foi-me mostrando, Senhor, que, a minha confiança no que o Senhor fez pelo povo, e que 
me avisaria, para que eu pudesse ajudá-los. Tu fizeste isso acontecer em minha própria 
casa. Essa foi a Primeira Puxada. E agora a Terceira Puxada confirmou a Primeira 
Puxada. 
183 Nós estamos gratos, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas. Nós somos um povo 
pequeno. Somos um povo sem instrução, mais ou menos, um povo analfabeto. Mas 
somos tão gratos que temos um grande Deus onipotente que cuida de nós, pois não 
sabemos como cuidar de nós mesmos. Nós nos comprometemos Contigo. 
184 Agora, Pai, eu oro para que Tu me ajudes. E nesta Terceira Puxada, ó Senhor, 
como Tu tens falado nos últimos dois anos, mostre-o em... nas montanhas, e etc, e o 
traga para cima. Agora, eu estava olhando para ver o que era, até que foi 
completamente confirmado. Agora eu oro, Pai, para que Tu me ajudes a ser mais 
reverente com isto do que eu era antes, e que Tu recebas a glória. Como, sobre este 
mesmo púlpito, onde a Primeira foi falada, a Segunda, e agora a Terceira, e o que o 
Senhor disse, aconteceu exatamente o que o Senhor disse. Nós cremos em Ti, Senhor 
Deus.  
185 Ajuda-nos a lançar fora a nossa incredulidade e as nossas superstições, para que 
possamos estar na Presença do Deus vivo, sabendo que, o mesmo Deus que tirou aquele 
tumor de minha esposa que agora está presente; verificado por alguma das mais altas 
ciências médicas que temos no país, que examinou, e depois olhou, e o retratou; e agora 
se foi. 
186 E nós Te amamos porque Tu - Tu nos deixaste ser Teus servos. E que nós Te 
sirvamos com reverência e honra, todos os dias da nossa vida. Conceda-o, Senhor. Que 
eu possa, e minha família, e todas essas pessoas, possamos ser Luzes brilhantes, sal para 
criar sede nos outros, amar esse Jesus que tanto tem feito por nós. 
187 Agora que eu abro a Palavra, para ler um pequeno texto, e depois orar pelos 
doentes, ajuda-me, Senhor. Fale conosco, e cure aos enfermos, no Nome de Jesus 
oramos. Amém.  
188 Se eu me apressar muito...algum texto aqui, quero que você leia agora, ou 
marque para baixo, ou o que você quiser fazer. O primeiro é encontrado no Livro dos 
Números, 21:5 a 19, e nós queremos - ler isto: 

 
E o povo falou contra Deus e contra Moisés 
porquê nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? 
Pois não há pão, nem água; e as nossas almas detestam este pão leve, 
o alimento dos Anjos.” 
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E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo que os morderam; 
e morreu muita gente de Israel. 
Por isso o Senhor... Por isso o povo veio a Moisés, e disse:... 

 
189 Confissão! Observem: "Pecamos!". Vejam, essa é a primeira coisa para cura, 
confessar primeiro.  

 
...Nós pecamos, pois falamos contra o Senhor 
e contra ti; roga ao Senhor, para que Ele nos tire as serpentes.  
E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés “Faz uma serpente de 
bronze, e põe-na sobre um poste; para que aconteça que todo aquele que for 
picado, quando a olhar, viverá.” 
E Moisés fez uma serpente de bronze,  
e a pôs sobre um poste; e aconteceu que,  
quando uma serpente picava alguém,  
quando viu a serpente de bronze, viveu.  
 

190 Agora, também, quero ler uma Escritura de Zacarias, o capítulo 12, o versículo 
10.  

E derramarei sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o 
espírito de Graça e de súplicas; e olharão para Mim, a quem traspassaram, e 
chorarão por Ele, como quem chora por seu filho único, e estarão 
amargurados por Ele, como quem está amargurado por seu primogênito.  

191 Agora, como um texto, tomarei isto: Olhe para Jesus. Desvie longe do mundo, 
olhe para Jesus. Moisés fez a serpente; e aqui o Profeta, mais tarde, falava sobre isso, 
sobre o que aconteceria, virando o olhar para Jesus.  
192 A Bíblia diz, em Isaías 45:22. Encontramos aqui o que Deus disse: "Olhai para 

mim, todas as extremidades da terra". E agora, quando a terra tiver chegado ao seu fim, 
ou o sistema da terra tiver chegado ao seu fim, que o povo olhe para Ele.  
193 Agora podereis dizer: "Ouvimos isto, geração após geração. Já ouvimos isto há 
muito tempo". Isso é verdade, e já vem sendo pregado há muito tempo. Muitos 
ministros levaram este mesmo texto, milhares deles. 
194 Mas aqui está o que eu quero lhe perguntar, esta noite, nestes próximos minutos. 
Mas quando você olha, a pergunta é: O que você vê quando você olha? O que você vê 
quando você olha? Isso só depende do que você está procurando. Entende?  
Agora Ele disse: "Olhe para mim todas as extremidades da terra". Moisés ergueu a 
serpente, e, quem quer que a olhasse, ficava curado. Agora, depende do que você está 
procurando. 
195 Eu vi pessoas entrarem nas reuniões, neste último dia, só puderam sentar-se na 
reunião por apenas um ou dois minutos. Isso é tudo o que elas conseguiam suportar. 
Veja, eles não aguentaram. 
196 Eu nunca vou esquecer, espero que isso não reflita em ninguém de Iowa, quando 
eu tive a reunião em Waterloo.  
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197 Irmão Lee Vayle, ele esteve aqui esta manhã. Eu não sei se ele está aqui esta noite 
ou não. Você está aqui, Lee? Ele esteve aqui esta manhã. Sim, de volta à gravação, de 
volta aqui. Tudo bem, de volta à gravação.  
198 Irmão Lee e eu fizemos tudo o que pudemos. Demos à Associação Ministerial um 
café da manh gratuito, só para descer e falar com ele. O irmão Lee Vayle, claro, é um 
estudioso e - e um Doutor em Divindade, que realmente ganhou seu diploma. E assim 
tentei fazê-lo falar diante desses luteranos, presbiterianos, etc., mas ele disse: "Não, eles 
estão esperando  você para fazer isso".  
199 Bem, eu desci e peguei meu texto, antes desses ministros, depois que todos eles 
tinham acabado de comer. Eu peguei meu texto: “Eu não fui desobediente à Visão 
Celestial.”Não mais do que eu tinha lido a Escritura, cerca de dois olharam, saíram pela 
porta. Então, quando comecei a dizer: "Como Paulo em seus dias, com um ministério 
estranho, e agora ele está diante de Agripa e diz que não foi desobediente a Ele", mais 
dois ou três se levantaram. E quando cheguei aonde podia dizer algo sobre o texto, 
havia apenas três ou quatro sentados ali.  

Todos eles se levantaram e foram embora.  
200 A razão disso é a seguinte. Alguns vêm a uma reunião, quando ouvem falar de 
um evangelista, a maneira como ele se veste tem algo a ver com o povo. Se ele não usa o 
tipo certo de roupa, alguns deles...  
201 Ouvi um psicólogo dizer, outro dia; Doutor Narramore, um homem bom, 
homem cristão, seu programa está no KAIR lá, o tempo todo. Ele disse: "A maneira de 
dizer que um homem estava perdendo a cabeça é quando ele não se vestia de acordo 
com a moda". Você sabe, como ele tem que aparecer perante o público, isso foi um sinal 
de que ele estava perdendo a cabeça. 
202 Bem, então, eu tenho sido louco toda a minha vida, veja, porque eu uso macacão 
e tudo mais, veja. Então, encaixando na minha posição, eu devo me vestir como um 
clérigo, em outras palavras, para ser um clérigo.   
203 Eu não acho que Jesus se vestiu como um clérigo. Ele se vestiu como um homem 
comum. Ele andou entre os homens, e não foi nada vestir-se.  
204 Mas isso é apenas, veja, como isso são as idéias do homem. Não... E se esse 
homem, ou, eu me pergunto o que o médico pensaria disso, quando um profeta da 
Bíblia foi ordenado a despir-se e andar nu diante do povo? Ele seria realmente louco, 
não seria agora? Mas Deus lhe disse para fazer isso.  
205 Outro teve que ficar deitado de lado durante trezentos e quarenta meses, creio 
que foi, deitado de lado, de um lado; e depois virou-se para o outro lado. E comer uma 
panela de lentilhas que ele tinha feito ali; tinha que ir e ver essas coisas e inventar, 
juntos, e comê-las todo aquele tempo; estender a mão e pegar uma mão cheia e comer, 
deitado de lado, como um Sinal. Entendem? 
206 Oh, quão longe as pessoas podem chegar da real Palavra de Deus. Elas apenas 
ficam tão instruídas até se instruírem para longe de Deus. Quando um homem fala que 
tem uma instrução, eu sei o quanto ele está longe de Deus; veja, um doutorado. Não 
digo isso contra o Doutor Vayle, porque ele não é desse tipo. Mas, geralmente, quando 
um homem tem um diploma de doutorado, isso só significa, para mim, que ele está 
muito mais longe de Deus, veja, a menos que ele possa se apegar à Palavra e a Deus.  
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207 Agora, descobrimos que alguns vêm para ouvir a maneira como você fala, 
quando eles vêm para olhar. Você fala da Cura Divina e do Senhor; se um homem não é 
típico, um gênio educado, o povo simplesmente não suporta ouvi-lo usar palavras como 
"seu, não tem", e - e palavras como... Eles simplesmente... não têm. Eles pensam que isso 
está muito longe de Deus. 
208 E quando Jesus falou uma linguagem tão simples, até que, hoje, confundiu aos 
mestres, pois eles tentam interpretar de acordo com as bolsas de estudo e a linguagem 
daquele dia, e era uma linguagem popular. Portanto...  
209 Ora, há tanta diferença mesmo aqui nos nossos Estados Unidos! Eu liguei da 
Flórida para Nova York, e tive que chamar uma mulher aqui também em St. Louis, para 
traduzir entre essa garota do sul e a do norte. Essa é a grande diferença que havia. 
Entendem? Com certeza.  
210 Agora, o fato é que as pessoas procuram por essas coisas, por discursos, ao invés 
da Palavra. A Palavra manifestada é a vindicação de que está correta. Veja, a Palavra 
que está se manifestando! Eles nunca olharão para isso. É preciso ter uma concepção 
intelectual, sabe, ir ao seminário e aprender a se curvar, a ficar em um só lugar, e tudo 
isso. Ah, isso sufocaria um ministro até a morte, que estivesse realmente cheio do 
Espírito Santo. Entendem? Ora, isso é intelectual.  
211 E é assim que toda esta nação tem conseguido. Tem uma concepção intelectual 
de Cristo. É isso que eles buscam. "E se Cristo está em você, você tem que ser um 
estudioso, você tem que ser um intelectual", porque é isso que eles pensam que Cristo é. 
212 E outra coisa, eles formam as suas próprias "opiniões do que Ele deveria ser, suas 
próprias idéias, ao invés de tomarem o que a Palavra disse". É assim que é, quando 
olham, eles até vêem o próprio Jesus, mas não O reconhecem. Eles fizeram isso no Dia 
de Pentecostes. Fizeram-no quando Ele estava em carne e osso. Fizeram-no quando Ele 
estava na manjedoura. Fizeram-no quando Ele estava nas ruas de Jerusalém. Fizeram-
no quando Ele estava na cruz. E Ele foi o cumprimento daquela Palavra. E, no entanto, 
tinham o Messias descendo em um corredor do Céu, e tudo mais, e estava errado, 
porque era a concepção intelectual deles. E eles não O viram, e, olhando bem para Ele. 
Assim é hoje! 
213 O que se vê quando se olha? Alguns olham para ver, quando olham para Ele, 
olham para ver algum grande fundador intelectual de uma igreja, alguém que 
realmente pode produzir um credo que fará com que todas as pessoas caiam nesse 
credo, algo mais. É isso que eles olham quando O vêem.  
214 Alguns olham para ver um mito, como o Papai Noel, quando olham. Eles lêem a 
Bíblia e dizem: "Ah, isso é uma coisa mística".  
É apenas algo que o homem escreveu. Isso é o que eles, porque quando eles...". A 
opinião que você tem sobre a Bíblia, é a que você tem sobre Ele. Entende?  
215 Alguns olham para ver um bebê. Alguns olham e vêem um coelho ou um Papai 
Noel. Alguns olham e vêem um livro histórico que foi ontem e não hoje. Mas, a questão 
é: o que você vê quando olha?  
216 Tantos de vocês que afirmam ter o Espírito Santo, olham e vêem a segunda 
pessoa de uma trindade. Quando, nem sequer é mencionado na Bíblia. Não existe tal 
coisa. A palavra trindade não está nem mesmo na Bíblia. Mas, no entanto, quando você 
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olha para Jesus, você O considera como a terceira Pessoa ou a segunda Pessoa de uma 
trindade, e essa é a razão de você não chegar a lugar nenhum. 
217 Você sabe o que Ele disse? "Eu sou Deus, e não há outro além de Mim". Entende?  
218 Depende do que você está vendo. Se você quer colocar um menino mascote, um 
velho com barba, e etc; se é assim que você olha para Jesus como sendo uma pessoa 
diferente de Deus, você está olhando errado. Você não vê isso.  
219 Aqui não faz muito tempo, eu tinha um par de óculos de campo. Eu estava 
tentando ver um antílope, ou um antílope em um campo. E meu filho estava tentando 
me mostrar, e ele é um pouco mais jovem. Então ele disse: "Pegue os óculos, papai! Ali 
está o antílope, bem ali fora". Eu disse: "Eu posso vê-lo com meu olho natural". Ele 
disse: "Pegue estes óculos".  
220 Quando olhei, vi cerca de dez antílopes, mas os óculos estavam desfocados. E 
quando eu fui focalizá-los, todos os dez se tornaram um. 
221 E se você focalizar sua mente na Palavra de Deus, os três serão Um. Entende? 
Mas os seus óculos eclesiásticos ficam fora de foco quando você tenta fazer Dele três. 
Ele é Um. Entende? 
222 Mas isso depende do que você está olhando. O que você vê quando você olha? 
Lembre-se, você só pode vê-Lo quando olha para Ele através da Palavra. Você não pode 
olhá-Lo através de um livro didático. Você não pode olhá-Lo através de um credo. Você 
verá dois ou três deuses, e tudo mais neles, credos. Mas olhe para Ele através da 
Palavra, e você verá que Ele é "Emanuel, 'Deus feito carne entre nós'". Ele disse: "Eu sou 
Deus, e além de Mim não há outro". Ele é Deus.  
223 Isaías olhou uma vez, o profeta, e quando ele viu Jesus... Meu assunto é: 
"Olhando para Jesus". Olhe para Jesus. Quando Isaías olhou para longe do mundo, para 
vê-Lo, disse: "Eu vejo um Conselheiro, um Príncipe da Paz, o Deus Poderoso, o Pai 
Eterno". Foi isso que Isaías desviou o olhar e viu.  
224 Daniel, uma vez, estava de pé quando viu o fim dos reinos gentios. Ele viu a 
imagem que Nabucodonosor havia sonhado. Ele viu como cada um iria suceder ao 
outro, ao descerem. E quando olhou para ver o que tudo iria acontecer no final, quando 
viu Jesus, Ele era "Uma Pedra tirada da montanha, sem mãos", que esmagou os reinos 
gentios.  
225 Nabucodonosor lançou três homens hebreus na fornalha ardente, que creram em 
Deus e ficaram de pé sobre Sua Palavra.  Se eles tivessem que morrer por Ela, eles iriam 
ficar, de qualquer maneira; apenas uma coisinha como dobrar o joelho de alguma outra 
maneira. Mas quando ele virou o olhar e viu Jesus, Ele era "o Quarto Homem" que 
estava na fornalha de fogo, e isso manteve todo o calor longe de Seus servos obedientes. 
Foi o que Nabucodonosor viu. 
226 Ezequiel virou o olhar para vê-Lo um dia, e Ele era "Uma Roda no meio da roda", 
bem acima no meio do ar. Ele era o Hub da Roda, onde todos os falantes estão presos. 
Amém! A roda grande correu pela fé, mas a pequena roda girou pelo Poder do Senhor. 
Foi Quem Ezequiel viu quando virou o olhar.  
227 Um dia João Batista virou o olhar e, quando o fez, viu uma Pomba; e uma Voz, 
dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer em habitar". Foi isso que ele 
viu. Então, ele viu Jesus e Deus sendo a mesma Pessoa, porque o Espírito desceu do Céu 
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como uma Pomba, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem tenho o prazer de 
morar". Foi isso que ele viu. Note que Ele se identifica dessa maneira.  
228 Noé, quando ele virou o olhar para vê-Lo, Noé viu os justos julgamentos de Deus 
vindo sobre um povo deste mundo que havia rejeitado Sua Palavra. Foi o que Noé disse 
quando olhou para o lado.  
229 Moisés, quando virou o olhar, viu uma sarça ardente. Uma Coluna de Fogo tinha 
pousado sobre um arbusto, e, quando Moisés se aproximou dele, Ele disse: "Tire os 
sapatos, pois, 'EU SOU'". Agora, se você pesar essa palavra, "EU SOU", é pretérito, 
presente e futuro. "EU SOU", Eterno! Entende? "EU SOU", ele viu o "EU SOU". Foi isso 
que ele viu na sarça ardente. 
230 Israel olhou para a serpente de bronze que Moisés fez, e viu o sofrimento de 
Cristo pelo julgamento dos enfermos, pois sabemos que a serpente falava da Expiação. 
231 Jesus foi aquela Expiação. "Como Moisés levantou a serpente de bronze no 
deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem", com o mesmo propósito. 
Entende? Por quê? Eles tinham pecado e adoeceram; isso foi para tirar-lhes os pecados e 
as enfermidades. E foi assim: "Jesus foi ferido pelas nossas transgressões; pelas Suas 
pisaduras fomos curados". Tire a cura divina de Cristo, você corta metade da Expiação, 
em dois. Entende?  
232 O que você vê Nele quando olha? Você vê isso? Você vê que "Ele foi ferido por 
nossas transgressões e que por Suas pisaduras fomos curados"? Quando você olha para 
longe, consegue ver isso, ou consegue ver apenas um lado da Expiação? Consegues ver 
os dois lados quando olhas?  

Se você olhar através do credo, eles lhe dirão: "Os dias da cura já se passaram".  
Mas se você olhar através da Palavra, você verá: "Ele é o mesmo ontem, hoje e 

para sempre". Entende? 
233 Os discípulos olharam para Ele quando estavam em um mar agitado, e viram a 
única Ajuda que poderia ajudá-los, vindo. 
234 Marta olhou para Ele na hora da morte, e viu que Ele era  
"A ressurreição e a Vida". Amém! Na hora da morte, Marta viu, quando olhou para 
Ele... Ele tinha sido rejeitado pelo povo dela; Ele tinha sido rejeitado; mesmo, ela tinha 
mandado chamá-Lo, e Ele não veio ao irmão dela. Mas quando finalmente Ele veio, e 
ela foi e caiu para olhar para Ele, ela descobriu que Ele era tanto "Ressurreição quanto 
Vida". Amém!  
235 Jairus fez a mesma coisa, um crente secreto; um pouco presbiteriano, metodista, 
batista, que realmente cria, mas não conseguia se locomover, porque sua denominação 
não o deixava, pois seria excomungado. Mas sua única filhinha estava no ponto da 
morte, e ele tinha que ir. Mas quando O encontrou, descobriu que Ele era a Ressurreição 
e a Vida.  
236 Quando mandou chamá-Lo, veio um servo dele e disse: "Não incomode o 
Mestre, pois a menina já está morta". Ele...e seu pequeno coração quase falhou.  
237 Mas Ele disse: "Eu não disse: 'Se você tão somente crer, verá a Glória de Deus'?" 
Jairus descobriu que Ele podia ressuscitar os mortos, quando olhou para Jesus.  
238 O faminto olhou para Ele, e encontrou alimento sustentado para a vida. Isso era 
natural. O faminto espiritual pôde olhar para Ele e descobrir que Ele é o Pão da Vida.  
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239 O ladrão moribundo olhou para o que podia ver, e encontrou em Jesus o seu 
perdão. "Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares No Teu Reino". Jesus disse: "Hoje 
estarás Comigo no Paraíso".  
Foi isso que ele viu na hora da sua morte. 
240 O enfermo olhou para Ele, e viu O Curador. O cego olhou para Ele, e pôdia 
enxergar. Depende para o quê você está olhando agora. Para o quê você olhando? 
241 Pedro e Natanael olharam, e viram a Palavra Prometida do seu Profeta Moisés 
manifestada “O Senhor vosso Deus levantará um Profeta como eu, e o povo se apegará 
a Ele. E todo aquele que não crer e não ouvir a Este Profeta será cortado do povo.” 
242 E quando Pedro chegou em Sua Presença, Jesus disse “O teu nome é Simão, e tu 
és o filho de Jonas.” Ele O conheceu imediatamente. Quando ele olhou a primeira vez 
para Jesus, ele soube que ali estava o cumprimento do que A Palavra de Deus disse que 
Ele seria. Amém!  
243 Eu gostaria de saber se você já encontrou a mesma coisa quando você olhou a 
primeira vez para Ele? Eu gostaria de saber se A Palavra Prometida foi manifestada a 
você, quando você olhou para Ele?  
244 Natanael, tão logo que chegou à Presença de Jesus, com um pouco de 
dúvida...Nós verificamos que Felipe chegou e disse-lhe “Venha! Veja a Quem 
encontramos.” 

E Natanael chegou, e disse “Qual deles é Este?” 
Ele disse “Provavelmente é Aquele lá, orando pelos enfermos.” 

245 Ele forçou o seu caminho até conseguir vê-Lo. E quando ele olhou, Jesus disse 
“Eis aí um israelita em quem não há dolo.” 

Ele disse “Rabbi, quando Tu me conheceste?” 
246 Ele disse “Antes que Filipe lhe chamasse, quando tu estavas sob a árvore, Eu lhe 
vi.” 
247 Então, o quê Natanael encontrou? Ele descobriu que ali estava O Rei de Israel.  
Ele disse “Tu És O Filho de Deus. Tu És O Rei de Israel.” Foi isto O que ele viu quando 
olhou. Ele recebeu a interpretação da Escritura trazida à Luz diante dele. Ele viu a 
mesma Escritura que o Ungido Profeta Moisés disse “Ele será um Profeta como eu.” 
248 A mulher no poço olhou uma vez, e o quê ela viu? Ela expressou Isto na cidade.  
Ela disse “Venham! Vejam Um Homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. 
Não é Este o próprio Messias?”Quando ela olhou a primeira vez para Jesus Cristo, ela 
viu que Ele era O Messias. 
249 As pessoas podem olhar para a Mesma Coisa hoje, e chamá-Lo de “telepatia 
mental”. Eles chamam Isto de “espiritismo”. Chamam de qualquer tipo de nome 
demoníaco que podem chamar, porque não sabem para quê estão olhando. Amém. Eles 
não compreendem. Eles estão procurando um credo. Estão procurando um gênio para 
colocar a igreja em ordem. Estão procurando mais membros, e falham em ver o Bendito 
Senhor Jesus Cristo em Sua Palavra identificada. Correto.  
250 Depende para o quê você olhando. Se você está olhando para o cumprimento da 
Promessa hoje, você verá. Mas se você está para algo intelectual, algo que eles sempre 
têm procurado, algum grande fundador, historiador, alguma grande pessoa, ou algo 
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assim, você falhará em ver. Mas quando você para Ele através da Palavra, a Palavra 
declara Quem Ele é. 
251 Ele desafiou o povo do Seu dia a fazer o mesmo. Eles não conseguiram vê-Lo.  

Ele disse “Vós cegos guias de cegos, que afirmam que Moisés é vosso Profeta. Se 
vós conhecêsseis a Moisés, conheceriam a Mim.” E eles estavam cegos demais para vê-
Lo. Olhando para Ele, e cegos demais para vê-Lo. 
252 Estou encaixando este “brilho” esta manhã, por alguns minutos, para que vocês 
possam ver. Eles estão procurando, mas não sabem pelo quê estão procurando, porque 
eles estão com uma concepção errada do que estão tentando encontrar. Como você sabe 
o quê deseja encontrar, se você não sabe pelo quê está procurando?  
253 Como poderia procurar por um abóbora se nunca viste uma, ou nunca 
conheceste uma?  

Como poderia procurar por uma melancia se nunca soubesses que existisse tal 
coisa, ou como ela se pareceria? Poderias encontrar um tonel, e pensar que fosse uma 
melancia. Poderias encontrar outra coisa, poderias encontrar um bloco, e pensar que 
fosse uma melancia.  
254  Mas você tem que saber o quê você está procurando. E a única maneira de saber 
o que está procurando; se você está procurando Jesus, você vai olhar para a Palavra, 
pois Ele é a Palavra. "Pois são Elas que testificam de Mim. Examinai as Escrituras". 
255 "Vós afirmais crerdes nos profetas, mas vós sois do vosso pai, o Diabo".  
Vossos pais afirmavam que Deus enviou-lhes os Profetas, porém, eles mesmos os 
colocaram na sepultura. Eles - eles mataram aos Profetas. Todo aquele que veio – Jesus 
disse - qual deles vossos pais não apedrejaram? E as obras de vosso pai, vós as fazeis." 
Amém. Homens justos, homens santos, homens nos quais não se podia pôr um dedo, e 
ainda assim Ele os chamou de "serpentes e demônios". Entendem? 
256 Estás a procura de quê? Estás à procura de uma pessoa piedosa? Alguns pensam 
que, porque o Espírito Santo trabalhou através de você, você teria que ser um sujeito 
piedoso, andar por aí e nem mesmo...Isso não é o Espírito Santo. Deus não trata com 
anjos assim, ou o quê se supõe ser. Deus trata com Um Homem. A Bíblia disse: "Elias 
era um homem sujeito às mesmas paixões que nós," mas que você não poderia estar 
com ele até que visse a Jesus.  
257 Pedro e João, na Porta chamada Formosa, quando chegaram lá para curar aquele 
homem, “eles perceberam que eram ignorantes e iletrados, mas também perceberam 
que estiveram com Jesus, porque Sua Vida estava refletida através deles.  

Agora, depende para o quê você está olhando. 
258 A mulher leu a Bíblia. Ela sabia que O Messias viria e o que Ele faria. E tão logo 
que Jesus disse-lhe “Dá-me de beber.” Ela disse “Isto não é comum.”  
Ele era apenas um Homem comum. 
259 Agora, se Ele estivesse assentado ali com um grande turbante, com todo tipo de 
ornamentos de - de alguma pessoa santa, a mulher diria “Bem, ali está um sacerdote”, e 
continuar “Ou algum tipo de rabino, etc.”  
260 Um ministro, ou algo assim. Eu vi um homem quando fui comer hoje, onde eu 
fui comer uma refeição. Aquele sujeito entrou, e tinha um punhado de cruzes e coisas 
nele. Isso é um boa coisa, às vezes, para terem. Eu penso que você deve viver uma vida 
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verdadeira. Não tem que ter um monte de roupas de clérigo para provar quem você é. E 
às vezes eles bebem, e se comportam mal, e fumam cigarros, etc. Não tem que usar 
roupas de clérigo para saber se é ministro ou não. Isso mesmo. 
261 Eu lhes digo que a roupa para um ministro usar é o Batismo do Espírito Santo. 
Isto identificará que você esteve com Jesus. Isso mesmo.  
262 Agora nós verificamos então que, depende para o quê você olhando.  
Perfeitamente trajado, bem elegante, com algum tipo de turbante, você nunca O verá, 
porque Ele é apenas um homem comum. Deus trata com homem. Jesus era um Homem, 
Deus estava no Homem, e Ele era Deus. 
263 Agora, verificamos que esta mulher, quando ela viu este sinal misterioso, que Ele 
podia dizer-lhe o que ela fez de errado, ou o que estava em seu coração, ela soube então 
que Aquele era O Messias. Quando ela olhou para Jesus, ela viu O Messias.  
264 O Messias.Quais eram as obras do Messias? Conhecer o segredo do coração. 
Entendeu bem isso? Eu gostaria de saber se você entenderá. Se você procurar esta noite, 
o quê você estaria procurando? Ele seria o mesmo Messias da Palavra. A Palavra! E a 
Bíblia disse em Hebreus capítulo 4 que: “A Palavra de Deus é mais afiada e mais 
poderosa que uma espada de dois gumes, cortando profundamente e discernindo os 
pensamentos do coração.” 
265 E quando ela soube que O Messias era para ser Aquela Palavra manifestada, e 
Ele lhe disse o que havia de errado com ela, então ela soube que era O Messias. Não 
pela forma como estava vestido, não pela cultura que Ele tinha, mas pelo Sinal que Ele 
lhe manifestou, que Ele era O Messias. Quando ela viu Jesus, ela viu O Messias. Deus 
no homem, prometido para aquela Era ungida.  
266 Sabes de uma coisa? Muitas daquelas Eras das quais eu falei, nunca viram isso, 
muitos não enxergaram. É a mesma coisa hoje. Muitos não reconheceram a Moisés. 
Muitos não reconheceram a Elias. Muitos não rec...Eles nunca os reconheceram até eles 
partirem, só depois os reconheceram.  
267 O incrédulo viu no dias de Noé. Para o quê apenas o incrédulo olha? Eu lhes 
disse o que o crente viu, agora vamos ver o que os incrédulos viram. Nos dias de Noé, o 
quê os incrédulos viram lá quando eles olharam? Eles viram “um fanático todo 
desajeitado em um tal barco”. Isto é tudo o que eles viram. Eles viram “um determinado 
velho louco com suas roupas brancas, que perdera a mente, enquanto a pesquisa 
científica provou que havia água lá em cima”. O velho e pobre sujeito! Eles sentiam 
pena dele, e o ignoraram. Ele foi declarado como louco, como alguém que perdeu a 
mente.  
268 Mas ele tinha A Palavra do Senhor. Ele estava construindo isso. E Deus estava 
mostrando a evidência de que a inundação estava chegando. Isto era um sinal para eles. 
Eles não creram na história de Noé, vagaram nas trevas e terminaram mortos na 
sepultura do inferno.  
269 Faraó olhou certa vez. O quê ele viu? O quê Faraó viu? Ele viu “um fanático, um 
assim chamado Profeta com muitos assim chamados clamadores da liberdade”. Isto é 
tudo o quê ele viu. Amassadores de barro, escravos de pé no meio do povo, e ele 
dizendo que foi enviado para realizar milagres. Eles pensaram que este sujeito havia 
perdido...Disse “Deixe-o delirando.” Eles o declararam um louco após um tempo.  
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270 Mas ele tinha O Assim Diz O Senhor. Os crentes tais como Arão, Josué e muitos 
deles, viram a Deus em Moisés. E Moisés fez as obras de Deus. Esta é a razão que eles 
souberam que Deus estava nele. Eles olharam e viram Deus em Moisés.  
271 O homem rico olhou e viu exatamente Quem ele era. Entende? Mas recusou-se a 
segui-Lo, porque amava demais as coisas do mundo, para seguir a Jesus. 
272 Quantos homens ricos vão ouvir esta Fita, desse tipo! Não tem que ser rico em 
dinheiro; não, você pode ser rico em luxúria, rico em prazeres desta vida. Quantos 
homens, quantas moças e quantos rapazes não venderão sua popularidade de alguma 
rainha do sexo, ou algum Ricky com um banjo ou uma guitarra, saindo e se entretendo 
com algum rock-and-roll, ou alguma dança que sejam capazes de fazer! Quantos deles 
vão reclamar serem ricos de popularidade, e recusar, quando se sentarem bem nas 
reuniões e virem a Mão de Deus se mover e declarar Sua Palavra! Quantos o farão! 
273 Ele escolheu a sua denominação. Ele poderia viver de acordo com ela. "Jesus era 
um fanático", para a sua denominação. Então ele tinha que tomar para si o que Jesus 
disse, ou ele tinha que tomar... 
274 Por que ele não foi até seu sacerdote e disse: "O que posso fazer para ter a Vida 
Eterna"? Ele sabia que o sacerdote não conhecia nada sobre isso. Então ele veio a Jesus, e 
disse: "O que posso fazer?".  
275 Jesus disse: "Guardai os mandamentos". Lançou isso de volta a ele.  

Ele disse: "Eu tenho feito isso". 
276 Ele disse "Guardai os mandamentos". Então, ele ainda não tinha a Vida Eterna, e 
sabia que não a tinha. Você pode guardar todos os mandamentos, e ainda não ter a Vida 
Eterna.  
277 Então Jesus disse: "Agora, se você deseja fazer o que é correto, vá, venda o  o que 
você tem, e dê aos pobres. Venha e siga-me". 
278 Mas isso foi demais para ele. Entende? Nós verificamos que ele olhou e viu 
Quem era Ele, mas mesmo assim recusou-se a seguí-Lo. E o seu próximo olhar foi no 
inferno, olhando para cima e vendo Lázaro nos seios de Abraão. 
279 Pilatos olhou, uma vez, quando eles O trouxeram. Ele nunca O havia visto antes. 
Suas mãos amarradas; sangue saindo de suas costas; uma coroa de espinhos em sua 
cabeça. Pilatos olhou, e ficou convencido. 
280 Porque, vindo um cavalo galopando pela rua, um cavaleiro saltou, e correu e 
disse: "Aqui está, sua esposa lhe enviou uma carta".  
281 E ele leu a carta, e ela disse: "Pilatos, meu amado esposo, não tem nada de errado 
com Este Justo Homem, pois hoje sofri muitas coisas num sonho por causa dEle". 
282 Ele tremeu. Seus joelhos bateram um no outro. E ele disse: "Se Tu és o Filho de 
Deus, se Tu és o Rei, por quê não falas? Tu És o Rei de Israel?"  

Ele disse: "Já o disseste."  
Disse: "Diga-nos a verdade". 

283 Ele disse: "Para isto que eu nasci." E Pilatos se maravilhou. Ele...  
284 Todos, todos, imploravam e choravam a seus pés. Ele disse: "Eu tenho poder 
para te matar, ou eu tenho poder para te libertar".  
285 Ele disse: "Tu não tens nenhum poder de nada, a menos que lhe seja dado por  
Meu Pai'". Ufa! 
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286 Sim senhor! Ele estava convencido que isso era mais do que um homem. Ele 
estava completamente convencido de que era mais do que um homem. Certamente, ele 
estava. Mas (o quê?) a sua política e popularidade era grande demais. Veja, então, ele O 
recusou. A popularidade dele era grande demais. A política, a sua posição na vida, era 
grande demais para aceitar a este fanático.  
287 Pergunto-me quantos Pilatos estarão ouvindo Isto, que sua posição em alguma 
denominação será grande demais, para aceitar ao verdadeiro Senhor Jesus na posição 
que Ele está hoje. O soldado romano, na cruz, olhou para Jesus. 
288 Após a Terra ter tido uma prostração nervosa, tremeu até as rochas se 
espremerem para fora das montanhas. E o sol se pôs ao meio do dia, e ficou escuro. As 
estrelas não saíram para dar sua luz. E a terra irrompeu com rochas e um terremoto. E o 
relâmpago em zig-zag varreu os céus; e rasgou o véu do templo de cima para baixo. E, 
as pessoas correndo e gritando, não sabiam o que havia acontecido. 
289 E aquele soldado romano que ajudou a pregá-Lo ali, tinha dado um soco na 
espada, então ele olhou, mas já era tarde demais. Ele olhou e creu, mas já era tarde 
demais para crer. O que ele fez  selou a sua desgraça; ele enfiou a lança no coração do 
Salvador. Era tarde demais.  
290 Eu me pergunto quantos romanos hoje fazem e farão a mesma coisa. 
Você poderá olhar algum dia, mas poderá ser tarde demais. Muitos de hoje virão 
naquele dia e ainda serão do mesmo jeito. Eles souberam.  
291 O Irmão Wood aqui ontem. Dizendo isto só porque está nesta Mensagem. Aqui 
embaixo na empresa Slider, um católico romano sentado ali. Ele desceu para buscar 
concreto para a igreja aqui, e, quando o fez, ele disse-lhe para onde  queria. E o católico 
romano disse: "É o irmão Branham?". "Sim."  
292 Ele disse: "Vou dizer uma coisa; quando ele ora, Deus responde". Entende?  
293 É maravilhoso saber que esta é a vindicação do Verdadeiro Evangelho, e não 
minha. Qualquer homem pode representar a Cristo. É sobre a Palavra que estamos 
falando, não sobre o homem.  
294 O que eu estou tentando dizer? Isto é o que eles vêem claramente : a Palavra 
vindicada, como Pilatos e os demais viram, como o soldado romano viu. Porém, até 
quando você esperará para fazer algo a respeito? Ele deveria ter usado a lança de outra 
maneira. As portas estarão fechadas, como nos dias de Noé, e depois será tarde demais. 
Podes acordar uma manhã qualquer e dizer: "Preciso sair desta confusão." Não espere 
muito tempo. É melhor você olhar e viver agora.  
295 Lutero retirou o olhar da denominação Católica. O que ele viu? Uma Coluna de 
Fogo. Ele viu uma Igreja independente.  
296 Wesley retirou o olhar para longe da denominação Anglicana. Ele viu a mesma 
coisa.  
297 O Pentecostes retirou o olhar de todas as denominações. E no que ele se tornou? 
Um grande povo poderoso. 
298 O que cada um deles fez? Quando os fundadores, Lutero e Wesley, e eles, e 
quando olharam para longe e viram o que fizeram e partiram; seus filhos, vindo atrás 
deles, olharam de volta para o lugar de onde vieram, para fora da denominação, e 
levaram aquele grupo de pessoas de volta para a mesma confusão de onde saíram.  
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299 Para o quê você está olhando? Os fundadores olharam corretamente. Mas o povo 
que os seguiu, olhou para trás, para onde os fundadores saíram, e fez exatamente o que 
os fundadores eram contra; os ungidos de Deus.  
300 Vocês sabem, eu tenho que me apressar, porque há uma fila de oração chegando, 
e sei que muitos de vocês têm que viajar.  
301 Um dia eu dei uma olhada. Eu vi a Palavra feita carne. Eu vi o Alfa e o Ômega. 
Nunca vi três, quatro ou cinco; vi somente Um. Eu O vi como meu Salvador. Eu O vi 
como a Palavra. Eu O vi como a Luz. Eu O vi como o Deus Poderoso. Eu vi Deus Nele. 
Eu vi a Coluna de Fogo. Eu vi  Nele exatamente o que a Bíblia disse que Ele era. Eu vi 
que Ele era o Alfa e Ômega, que Ele era a Coluna de Fogo, que Ele é o mesmo ontem, 
hoje, e para sempre. Eu vi o que a Coluna de Fogo para João, "Sua Presença nunca 
falha". Como ele disse ali em João "E a Sua Presença nunca falhará, nunca te deixará". 
Irmão, minha opinião esta noite, cantemos essa canção: 

Olhe e viva, meu irmão! Viva! 
Olhe para Jesus agora e viva 
Está gravado em Sua Palavra. Aleluia! 
Apenas  precisas olhar e viver. 

302 Veja! O que você vê? Você vê a libertação? Você vê o que Ele é? Olhe através da 
Palavra e veja o que Ele era, então olhe através da mesma Palavra e veja que Ele é o 
mesmo hoje, como Ele era então. Ele é o anti-tipo da serpente de bronze no deserto, pela 
mesma causa, pecado e doença. 
303 Judas deu uma olhada, um dia. E quando ele olhou, depois de ter olhado de 
verdade para Ele... Ele só tinha olhado para o tesouro, antes disso, a bolsa de dinheiro 
que eles tinham. Mas um dia, quando ele olhou e viu a Jesus, você sabe o que ele viu? 
Ele viu que ele era culpado. Ele viu que não estava apto a viver, e se enforcou.  
304 Uma manhã, uma das maiores manhãs de todos os tempos. Para encerrar, quero 
dizer isto. Algo acontecendo em Jerusalém, e todos de uma vez, um bando de soldados 

desceu para a cadeia. Ouço o barulho das correntes; ouço o arrastar das lanças nas ruas.  
305 Quem está de volta lá dentro? Barrabás. Ele está pronto para morrer. Ele é um 
ladrão. Ele não é bom. Ele é um assaltante. Ele é um assassino. Ele vai morrer.  
306 A primeira coisa que você sabe, ele disse: "Bem, isto é tudo para mim. Eu vou ser 
executado esta manhã".  
307 A primeira coisa que você sabe, o guarda abriu a porta, "Saia, Barrabás".  

Ele saiu e disse: "Bem, eu acho que este é o fim".  
Ele disse: "Barrabás, você está absolutamente livre". "O quê? Eu estou o quê? Eu 

estou..."  
"Absolutamente livre! Você está livre", eu disse. Disse: "Como eu posso estar 

livre?"  
308 Ele disse: "Bem, venha aqui, Barrabás, olhe lá em cima. Você vê aquele Homem 
morrendo lá em cima? Ele tomou o seu lugar".  
309 Será que todos nós, esta noite, poderíamos olhar e ver o que Barrabás viu : Alguém 
tomando o nosso lugar? "Ele foi ferido por nossas transgressões, ferido por nossa 
iniqüidade. O castigo da nossa paz estava sobre Ele; e pelas Suas pisaduras", eu fui 
curado, você foi curado. Será que nós, os culpados, que deveríamos estar doentes, 
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podemos ver Nele a nossa libertação? Vocês que deveriam ir para o inferno; vejam Nele 
a vossa libertação, vossa passagem comprada para o Céu. Será que você pode ver o que 
Barrabás viu naquele dia?  
310 Ele disse: "Um pouco e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis". Oh, 
igreja! Então, se Ele disse: "Você me verá", é prova de que você pode olhar novamente. 
"Você Me verá, pois eu estarei com você, mesmo em você, até o fim do mundo". 
Quando? Como você O vê? Na Palavra. Ele é a Palavra. Olhe para a Palavra e veja qual 
é a Promessa, pois Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. 
311 O que Ele era quando andou na Galiléia, é a mesma coisa que Ele é esta noite em 
Jeffersonville, a mesma coisa que Ele é no Tabernáculo Branham. O que você olha para 
ver, um fundador, um homem denominacional? Você nunca o verá em Jesus. Você olha 
para ver um grande sacerdote? Você nunca o verá em Jesus. Não. Como você vê Jesus? 
Pela Palavra de Deus sendo manifestada, porque Ele era a Palavra manifestada de 
Deus. O que Ele era então, Ele é hoje à noite, e será para sempre.  
312 Vamos inclinar a cabeça apenas um momento. Eu vou cortar isso um pouco. 
313 Senhor Jesus, é a minha oração que não me deixes olhar para os cuidados da 
vida. Senhor, eu sei que nós somos apenas um povo comum, sem instrução. Não temos 
muito dos bens deste mundo, mas nós Te amamos, Senhor.  
314 E eu falo por este povo. Eles não se sentariam num lugar todo apertado como 
este, no calor; ou congelando no frio, e ficariam no... Nem trariam seus filho, doentes e 
aflitos aqui para verem qualquer outra coisa além de Ti. Essas pessoas, Senhor, nunca 
viriam para ver a um homem. Há muitos homens na rua; todos eles são parecidos.  
315 Mas eles vêm aqui para verem Aquele Homem de Deus, aquele Jesus de Nazaré 
encarnado, sendo Deus. Agora, Pai, Tu nos disseste que, "Um pouco de tempo, e o 
mundo não Te veria mais", por mais que olhassem, jamais O veriam. Mas Tu disseste: 
"Vós Me vereis", o verdadeiro crente, "porque Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o 
fim do mundo". Tu nos prometeste que, se olhássemos, nós O veríamos. E eu oro, esta 
noite, para que Tu cumpras esta Escritura novamente esta noite, para que possamos 
olhar e ver Jesus fazendo-Se conhecido a nós, da mesma forma que Ele sempre fez, 
cumprindo a Sua Palavra, a partir de agora, Senhor.  
316 E, antes disto, eu fiz uma declaração, e verdadeiramente disse estas coisas que 
estavam em meu coração, sobre a Puxada que Tu me disseste. E agora, por mais 
misterioso que possa parecer, se pudéssemos apenas beliscar a nossa consciência 
interior, e ver que essas coisas não poderiam ser preditas, tão perfeitamente como elas 
são, a menos que viessem de Deus.  
317 Como poderíamos ver Aquela Primeira coisa tomar lugar? Como poderíamos ver 
a Segunda tomar lugar? Como poderíamos ver a Terceira tomar lugar? Como 
poderíamos, meses antes que sucedesse, contar o que aconteceria em Tucson? E que 
abriria os Sete Selos, e traria de volta o Mistério, e revelaria os segredos de Deus que 
estavam ocultos desde antes do começo do tempo? E vê-los vindicados e 
cientificamente comprovados! 
318 Senhor, Tu és o nosso Refúgio e a nossa Força. Tu és Tudo o que nós temos. E 
agradeço-Te, Senhor, por fazer parte de Tua Grande Economia. Agradeço-Te, por ser 
membro do Teu Corpo, juntamente com muitos aqui que são membros deste Corpo, 
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muitos no mundo todo, em diferentes igrejas, que são membros deste Corpo místico de 
Cristo.  
319 Toda vez que olhamos, nós O vemos! Nós O vemos quando os pássaros cantam. 
O vemos quando o sol nasce, ou quando se põe. Podemos ouvi-Lo nos cânticos. Vê-Lo 
em Seu povo. Podemos vê-Lo vindicando a Sua Palavra.  
320 Ó Senhor, Tu és O nosso Deus. Nós Te invocamos. Tu és o nosso Pai 
misericordioso. Perdoa-nos por nossos erros.  
321 Senhor, estamos no tempo do fim. Vejo que as portas logo estarão fechadas, as 
portas da oportunidade. E enquanto for dia e eu ainda puder entrar em alguns desses 
lugares, Senhor, ajude-me a ir. Estou ficando velho; dá-me forças. Renova a minha 
juventude, Senhor. Ajuda-me, para que eu possa fazer algo lá fora, agora, que estou 
esperando este grande momento que virá, que será aqui. Ajuda-me, Senhor, ao sair, 
para que eu possa, de alguma forma, trazer aquela última Semente predestinada, para a 
Vinda do Senhor Jesus. Ajuda-me, ó Deus!  
322 E se eu estiver lançando um alicerce sobre o qual outro se apoiará, conceda, 
Senhor, que em breve aconteça, para que a Palavra seja cumprida. 
323 O desejo de nossos corações é ver a Tua Palavra se cumprir. Nós Te amamos. 
Nós cremos em Ti. No meio de um povo incrédulo e duvidoso, de uma geração como 
temos hoje, Senhor Deus, ainda cremos que a Tua Palavra nunca falhará. Cremos, que, 
"Céus e terra passarão, mas a tua Palavra jamais falhará". Nós defendemos isso de 
qualquer forma.  
324 Agora, Pai, a este pequeno grupo que está esperando. Há muitos doentes aqui 
dentro. E pode haver aqui alguém que não seja salvo. Ou pessoas que foram salvas, e 
ainda não foram cheias com o Espírito Santo. Senhor Deus, venha a este lugar pela Tua 
Palavra prometida, e que o povo olhe e veja a Jesus, e então se incline e entregue o 
coração a Ele. Que os doentes olhem e vejam que é impossível qualquer outra coisa 
estar fazendo isso, somente Deus, porque esta é a Sua Palavra prometida.  
325 O que dissemos hoje, ambas as Mensagens, que seja confirmado agora. Está tudo 
em Tuas mãos, Senhor. E eu estou em Tuas mãos. E a congregação está em Tuas mãos. 
Trabalhe através de nós, Senhor, para honrar o Teu grande Nome. Ó Eterno, concede 
isto para a glória de Deus. Amém.  
326 Eu sei que está quente, e agora quero tentar orar pelos doentes. E se você me der 
uns quinze, vinte minutos, não sei quantos cartões eles têm dado, mas vamos começar e 
orar pelos doentes.  
327 Agora, Billy me disse que ele distribuiu, o que foi? [Alguém diz, "Um a cem". –
N.D.E.] Um hun-...O quê, o quê? [Alguém responde.] Tudo bem. Bem, vamos começar. 
Ele disse que ele distribuiu de um a cem. Quantos tem cartões de oração aqui? 
Levantem as mãos; cartões de oração. Bem, tem um número e tanto. Vamos tentar 
chegar a tudo o que pudermos, se conseguirmos. Agora, não podemos ter 
discernimento em todas elas, sabe, por isso vamos orar. Quantos aqui não têm um 
cartão de oração, e mesmo assim estão doentes? Levantem a mão. Muitos.  
328 Agora, vejam. O que é isso? Agora, eu sei, podemos estar um pouco atrasados, 
cerca de quinze minutos, mas quero dizer uma coisa. Pode ser a diferença entre, passar 
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a Eternidade no Céu ou no Inferno. Entende? Seja reverente e observe um minuto, ouça 
a Palavra, e veja se Ele ainda permanece Cristo.  
329 Agora, cada pessoa aqui provavelmente me conhece. E muitos de vocês 
conhecem. Eu não conheço a todos, porque eu não fico aqui tempo suficiente para 
conhecê-los. E muitos de vocês são de fora da cidade. Quantos são de fora da cidade, 
levantem suas mãos. Estão vendo?  
330 Agora, eu perguntei a alguém da cidade, no outro dia, eu disse: "Você já subiu?"  
331 Disse: "Não há necessidade de nós virmos". Disse: "Há tantos de fora da cidade 
que chegam lá, que não conseguimos entrar". Entendem?  
332 Mas está tudo bem. Nós vamos arranjar uma maneira de eles entrarem. Venha de 
qualquer maneira. Veja que eles tiveram uma chance antes de você. Sim.  
333 Agora lembre-se, agora, eu sou apenas seu irmão. Tenho a certeza que 
compreendes isso. Eu sou um homem, ele é Deus. Mas Deus só pode trabalhar, e 
sempre trabalhou, e só trabalhou, através do homem. Agora olhe esta noite, não para 
mim ou para qualquer outra pessoa, mas olhe para Jesus Cristo. 
334 Agora veja hoje à noite a Escritura, o que Ela prometeu. Quantos de vocês...Eu 
posso dar todos os tipos de Escrituras, mas quantos crerão em Hebreus 13:8, que, "Jesus 
Cristo é o mesmo ontem..."? E quantos crêem em João 14:12, "As obras que Eu faço, vós  
também as fareis"? ["Amém."] Entendem? Quantos crêem que Ele prometeu que as 
próprias coisas que Ele fez, sobre "discernir os pensamentos do coração", voltariam 
novamente no último dia, pouco antes da Sua vinda? ["Amém."] Uh-huh. Claro, todos 
nós sabemos disso. Muito bem. Oh, quantas mais, centenas e centenas de Escrituras, 
mas nós sabemos disso!  
335 Agora veja. Não olhe para ver a um ministro. Não olhe para ver a um pastor. 
Olhe para ver a Jesus. Não veja ao homem; veja a Jesus. Quando você olhar, olhe para 
Ele. Se eu pudesse te ajudar, eu o faria, mas não posso. Eu não posso te ajudar; sou 
apenas seu irmão. Mas Ele é seu Senhor, olhe para Ele e creia. Muito bem.  
336 Agora vamos começar com o número do cartão de oração... Bem, vamos começar 
com o número um. Quantos...Número um, quem tem o cartão de oração número um? 
Levante sua mão. Onde está ela? [Alguém diz: "Ali atrás"...-N.D.E.] Você quer dizer 
sua...["Ela está de pé"] Era isso? Oh, desculpe. Tudo bem, desculpe-me. Número um, 
venha aqui, senhora, certo... Para que lado você quer trazê-los, por aqui? Tudo bem, 
venha aqui, se - se você puder andar. Se alguém for chamado agora, alguém que está 
aleijado, alguns de nós ajudamos a levá-la para cima. Número um.  
337 Número dois, quem tem a segundo cartão de oração? Levante sua mão, o mais 
rápido que puder. Número dois, onde está? Eu não vejo. Onde está? Desculpe, eu não 
posso... Aqui mesmo, senhora.  
338 Número três, você vai se levantar, ou algo assim? É isso mesmo, número três.  
339 Número quatro. Cartão de oração número quatro, você levantaria a mão? Onde 
está? Eu não vejo. Cartão de oração número quatro. O que diz? O número quatro.  
340 Número cinco. Quem tem o número cinco, você levantaria sua mão? Eu não 
estou vendo. O número cinco.  
341 Número seis. Número seis. Rápidamente, rápido, número seis. Muito bem, 
número seis.  
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Sete. O teu é sete? Muito bem. Isso mesmo. 
342 Oito. Oito, mais rápido agora. Levantem-se, rápido. Muito bem, oito. Está bem, 
senhor.  

Nove. Nove, onde está? Nove. Está bem.  
Número dez. Dez, está bem, dez, aqui mesmo. Dez.  
Onze, doze, treze, treze, catorze, quinze. 

343 E não chamarei muitos, por isso... Entendem? A razão pela qual fazemos isto... É 
apenas um cartão com um número, Entendem?, e vocês vêm por este número. Isso 
mantém-nas alinhadas. Quinze. Cartão de Oração quinze. Muito bem. 
344 Dezasseis, dezassete, dezoito, dezanove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e 
três, vinte e quatro, vinte e cinco. 
345 Que venham, alinhem-se agora, vinte e cinco, até que encham a linha. Levantem-
se agora de acordo com vosso número. Muito bem. Não venham todos de uma só vez. 
Venham do outro lado, se quiserem, se tiverem cheio ali, então venha. Agora vinte -... 
346 O que chamámos, vinte e cinco? [Alguém diz: "Vinte e cinco." –N.D.E.] Muito 
bem, paremos no vinte e cinco, só por um minuto. Muito bem. 
347 Agora digo: se não queres ficar muito tempo de pé, quando veres isso descer, 
então entras logo com eles; vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Bem espera, deixa a 
fila diminuir um pouco, não ficareis muito de pé, muito tempo.  

Agora vamos inclinar nossas cabeças. 
348 Oh, amigos, e agora? Onde estamos agora? Agora estamos no—no fim. Estamos 
no momento em que algo tem de ser feito, disse "sim."  Ou "não." Deus deve ser 
descoberto se está certo ou errado. 
349 Agora, hoje preguei dois sermões duros, tentando dizer-vos o que Ele é, dizendo-
vos que o tempo está acabando; o que Ele é, o que Ele era. E Agora quando olharmos 
esta noite, que olhemos para Ele. 
350 Agora, cada pessoa, em Nome do Senhor Jesus, fiquem nos vossos lugares agora. 
Não circulem. Sente-se quietinho até seres chamado. Deixem as criancinhas... 
351 Agora, se eu disser: "Incline a cabeça," fáça-o depressa, "porque coisas más saem, 
como o cancro e doenças, e sai entre as pessoas, e entra noutras. Todos que creem nisso 
e que, sabem que é Bíblico, digam: "Ámen!" [A Congregação diz: "Amém." N.D.E.] 
Vimos na Bíblia, que os espíritos malignos sairam de uma para a outra, quando foram 
expulsos. E eles tentam achar um lugar. 
352 E quantas vezes já vimos isso na reunião! As pessoas vêm à reunião, 
perfeitamente saudável e bem, sentam-se ali e criticam; e, um ou dois dias depois disso, 
ficam totalmente cegos, ou afectado por um cancro, paralizados. Entendem? Porque 
eram incrédulos. Não sou responsável por eles; só para os crentes. Muitos deles foram 
para a instituição, há muitos anos, nem com isso, alguns morreram, só por ser 
arrogante, incrédulo. 
353 Agora não há lugar para o incrédulo. É lugar para crentes. Tenha fé em Deus! 
354 Pai Celestial, agora a reunião é Tua; tem sido Tua, o tempo todo. Agora, posso 
falar da Tua Palavra; mas agora, doravante, não posso falar. És Tu que falas agora, 
Senhor. Que se saiba que o Teu servo disse-lhes a Verdade. Muitas pessoas aqui, que 
talvez estão doentes e nem sequer estarão na fila de oração, mas ainda estás aqui, 
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Senhor. Tu podes curar lá fora, como podes curar em qualquer lugar. Que a Tua Palavra 
seja conhecida, em Nome de Jesus, eu rogo. Amém! 
355 Agora, se puder ter toda vossa atenção só um momento. Quero olhar para esta 
linha de oração. Não acredito que conheço uma pessoa. Vocês, nesta linha de oração, 
não vos conheço todos, sabem que não vos conheço? Levantem as mãos se sim. Ai está! 
Quantos ali sabem que não sei nada sobre vocês? Levantem as mãos, lá fora, vejam. 
Claro, noventa e cinco por centos das pessoas aqui, que não  conheço. É verdade. 
356 Agora aqui está uma jovem mulher, nunca a vi na minha vida. Ela é totalmente 
desconhecida a mim. Agora, ela pode estar aqui por causa de infermidade. Pode estar 
aqui... Talvez ela fez algo. Talvez está aqui por causa de finanças. Talvez é um problema 
domestico. Talvez está aqui por outra pessoa. Não sei. Não faço idéia. 
357 Mas aqui está exactamente um quadro que está em São João, o 4º capítulo, um 
Homem e uma mulher encontrando-se pela primeira vez. E, sem dúvida, que a jovem 
que encontrou Jesus: Ele era muito mais velho do que ela, porque: "Ele," disseram: "que 
parecia ter cinquenta, ou mais de cinquenta anos." E talvez uma mulher jovem e bonita 
que estava lá no poço, era simplesmente uma moça. E aqui novamente, esta noite, duas 
pessoas encontram-se, uma joven e um velho, sem nos conhecermos um ao outro. 
358 E agora ela está ali. Existe alguma razão que lha faz estar aqui. Não sei. Talvez, 
está aqui, sendo uma sedutora. Pode estar de pé aqui, dizendo algo, quando não é, só 
para ver o que acontecerá. Caso for, então vejam o que acontecerá. Entendem? 
Entendem? 
359 Agora, não conheço a senhora; nunca a vi. Ela levantou a mão a pouco, 
confirmando que não me conhece. E levanto a minha mão, dizendo que não a conheço. 
Eu nunca a vi. Bem, agora se eu... 
360 Sendo homem, eu diria: "Senhora, o quê se passa consigo? O que fazes aqui? O 
que queres?" 
361 E ela diria: "Senhor Branham, estou—estou aqui porque eu—eu tenho um—um 
cancro. Tenho de tuberculose. Tenho tumor." Ou, "Estou sem dinheiro. Eu... o meu 
marido abandonou-me." Ou: "Eu não sou casada, e o meu namorado fez isso." Ela diria-
me. 
362 "Bem", eu diria: "Está bem, eu—eu—eu orarei por ti; e colocarei as minhas mãos 
sobre ti, e direi: "Senhor Deus, dá a esta mulher o que ela quer. Amém. Faça-o Jesus!'" 
Que ela vá. Bem, acho que se ela cresse que ela ficaria bem, ela ficaria bem. É bem certo. 
Esse tem sido um Ministério durante muitos, muitos anos. 
363 Mas foi prometido, nos últimos dias, que, como o Anjo, Deus habitava em um 
corpo humano que surgiu bem antes que Sodoma queimasse, e Ele sentou-se de costas 
viradas à tenda onde estava Sara, e disse à Abraham o que ela pensava na tenda; Deus, 
em carne humana, usando roupas humanas. 
364 E, é da única maneira que Deus pode fazer isso Hoje, é quando Ele entra na teu 
corpo, veja, mostrando que Deus se manifestaria na carne humana. 
365 Jesus disse: "Como foi nos dias de Sodoma, assim será no Vinda do Filho do 
Homem." Temos um mensageiro, Billy Graham e eles lá em Sodoma, mas Igreja eleita 
recebeu uma Mensagem e um Mensageiro. 
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366 Agora, se esta jovem senhora... se o Espírito Santo... Não digo que Ele fará, mas 
se Ele vier e dizer-me o motivo de estares aquí, ou—ou o que desejas, ou algo que 
desejas fazer. Saberia que vem de alguma fonte Sobrenatural, porque estamos apenas 
aqui parados, veja. Seria correcto, pois não? Então saberias que tinha de vir de uma 
Força Sobrenatural. E se a Bíblia disse que Jesus fez a mesma coisa, e prometeu fazê-lo 
de novo nos últimos Dias, então crerás que era Ele. Quantos creriam a mesma coisa? [A 
congregação diz: "Amém." N.D.E.] Então veriam Jesus. Veriam a Sua Palavra. 

Agora vocês dizem: "Ele é a Palavra?" 
367 A Bíblia diz que Ele é a Palavra. E a Bíblia diz que a Palavra discerne os 
pensamentos do coração. É verdade? [A congregação diz: "Amém" N.D.E.] Então será 
Palavra falada através de lábios humanos, discernindo os pensamentos. 
368 Agora, não posso. Não tenho como o fazer. Vejam, porque não a conheço; mas 
Ele sim, e Ele é a Palavra. 
369 E Ele é Quem pode tomar os nossos dois espíritos, como a mulher no poço, e Ele 
uniu isso; e depois sai e revela-me a razão de ela estar aqui, o que ela fez, ou o que ela 
deseja, ou algo assim. Então posso falar e contar isso, e depois é com ela. 
370 Agora vocês dizem: "Irmão Branham, podes curá-la?" Não, não. Não o posso. Ele 
já o fez. Pelas Suas pisaduras fomos curados. 
371 Mas isso é só para elevar a fé dela, para que se Ele sabe sobre ela e do que ela 
deseja. Ele sabe--Ele sabe como dar-lha e o que ela será depois. É verdade? [A 
congregação diz: "Amém" N.D.E.] Agora, todos creem nisso? ["Amém."] 
372 Agora estejam bem reverentes. E vocês ali agora sem cartões de oração, orem! 
373 Agora, lembrem-se, Jesus passou um dia em um grupo, e uma mulher tocou na 
Sua vestimenta. E Ele virou-se, disse: "Quem me tocou?" E Ele procurou por toda a 
congregação até que a encontrou, e disse-lha que ela tinha sangramentos. E o 
sangramento dela parou naquele momento. Estão a ver? 
374 Agora, a Bíblia diz que Ele agora é: "o Sumo Sacerdote que compadece das 
nossas  fraquezas." É verdade? 
375 Estou a olhar para o irmão Way, sentado aqui ao lado da mulher dele. A pouco 
este homem estava de pé enquanto eu pregava, tal como Paulo pregando toda noite um 
certa noite, e este homem caiu morto na audiência. E o Espírito Santo ressuscitou-lhe. 
Ele é uma testemunha, vejam, de que: "Jesus Cristo é O mesmo ontem, hoje, e para 
sempre." 
376 Quantos ainda não viram o Irmão Way, e desejam vê-lo; levantem as mãos, os 
que nunca o viram. Irmão Way, podes levantar-te? Aqui está o senhor. Caiu morto ali 
mesmo onde está sentado agora. Aqui está a mulher dela, uma enfermeira registada, de 
pé bem ali. Ele não tinha  pulso, foi-se; os olhos dele voltaram para trás, e ele ficou com 
rosto oscuro; um ataque cardíaco. 
377 O médico disse-lhe que tinha problemas de coração. Antes disso, descobri isso no 
discernimento, não faz muito tempo, e disse-lhe que tinha problemas de coração. E 
então, de repente, o coração dele parou, e caiu. E lá estava-ele, deitado ali, 
completamente morto. 
378 Isso é cerca de seis ou oito vezes que já vi o Senhor Jesus resucitar mortos. Já O vi 
fazer isso, e Ele pode fazê-lo esta noite. 
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379 Agora tomo todos espíritos, aqui dentro, sob o meu controlo, para a glória de 
Deus, em Nome de Jesus Cristo. Estejam reverente. Vigiai. 
380 Quero falar consigo, senhora. Estava a pregar, entendes? E só para captar o teu 
espírito, é exactamente isso que estou a fazer. Entendes? 
381 Tem algo em ti, uma vida, senão não estarias de pé aí; estarias só em uma forma, 
deitada morta, e não terias vida em ti. Mas sendo que tem uma vida nesse corpo que te 
controla. Percebes? E agora até os teus pensamentos e o que pensas, as palavras que 
dizes, e tudo, é disso que vives. Percebes? É o que tu és, são as tuas palavras, os teus 
pensamentos, e tudo que és. 

Agora, estamos, estamos aqui, crendo. Agora, o Espírito Santo... 
Como Jesus disse à mulher: "Da-me de beber." 

382 E, quando ela trouxe, ela disse: "Porquê? Tu, Tu não devias pedir-me isso. Eu 
sou—sou uma Samaritana. Tu és—Tu és Judeu. Não temos companherismo, nem—nem 
pensar, não temos amizade." 
383 Ora bem, mas claro somos ambos gentios. E estamos aqui crendo em Deus. 
Agora, se o Espírito Dele vier em mim como um Dom, e poder dizer-te algo, saberás se 
está certo ou não, porque viveste isso em vida. Pois então, tens um dom para crer nisso. 
E se creres nisso, então Ele te dirá isso, e tudo acabará. E obrará em todos aqui. Agora, 
todos estejam muito reverentes. 
384 E, a senhora sofre com algo ruim na garganta, é uma condiçao da garganta. Se é 
verdade, levante a mão. Agora, nunca a vi na minha vida. É verdade. Isso é que lha faz 
estar aqui, para que eu ore pela garganta dela. 
385 Agora bem, logo que disse isso, ou antes, ela estava... Ela sabia que havia Algo 
perto dela. Algo se aproximou dela, bem ali. Vocês podiam  ver a emoção nela, um 
sentimento muito agradável, que, desceu. 
386 Aquela Luz que vêm na foto. Onde estás, George? Essa Luz que estava na foto, 
está sobre a mulher, agora mesmo. Vejam? É outra dimensão. Ela é uma crente, não 
uma semi-crente. Ela é uma crente. 
387 Agora, sendo és crente, crês em mim como servo e Profeta Dele? Tem de ser, para 
saber isso. [A irmã diz: "Sim, senhor." N.D.E.] Crês que Ele pode dizer-te outras coisas 
que estão no teu coração?  [“Sim, senhor.”] Muito bem. 
388 Aqui está algo que está no teu coração. É sobre alguém que estás a orar; uma 
criança. Crês que Ele pode dizer-me o que há de errado com ela? Ela tem um vírus. É 
verdade? [A irmã diz: "É verdade. Sim." N.D.E.] Crês que Deus pode dizer-me quem tu 
és? ["Sim, senhor."] Tu és a Sra. Walker. ["Certo."] Não és daqui. ["Não."] És do Sul. 
["Certo."] Geórgia. ["Certo."] Irás bem para casa. Jesus Cristo curou a ti e a tua criança. 
Não te preocupes com isso. Acabou. Que Deus te abençoe, irmã. 
389 Como estás? Agora aqui está outra mulher. Eu não a conheço, nunca a vi. É 
apenas uma mulher de pé ali. Agora olhem, eu estava pregando, todos juntos, quase 
desde às oito horas, e agora são dez horas. Faz duas horas que estou aqui. Esse único 
discernimento enfraqueceu-me mais do que aquelas duas horas de pregação. Estão a 
ver? Isso é... Entendem?  

Vocês dizem: "Você acha isso?" Oh, sim. 
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390 Aquela mulher que tocou a bainha da vestimenta Dele. Ele disse: "Eu sinto que 
Virtude saiu de Mim." Força. É verdade? Isso faz isso.  

Agora, aqui está uma mulher que nunca vi. 
391 Billy foi até lá, se notarem algo, e pegou o rapaz que temos aqui connosco, 
George. Ele é um rapaz Baptista. Quero que ele perceba que o que estamos a falar é de 
Deus. Os pais dele são, gente boa. Estão no México, missionário, um senhor bom. E o 
pai dele está doente, também. Só espero que ele venha. Agora, observe bem, George. 
392 Agora, esta senhora, eu—eu—eu não a conheço. Eu—eu nunca a vi. Acho que 
não nos conhecemos. [A irmã diz: "É verdade." N.D.E.] Não nos conhecemos. 
393 Mas agora, o Espírito Santo, a doçura de Jesus está presente, todos somos 
testemunhas  disso. Agora, se o Senhor Jesus me revelar algo sobre ti... 
394 Agora, se eu pudesse curar-te, fá-lo-ia, mas não posso fazer o que Ele já fez. A 
única coisa, se Ele estivesse aqui hoje à noite vestido com este fato, que Ele me deu, bem 
agora, Ele não curaria-te, porque Ele é já o fez. "Pelas Suas pisaduras fomos sarados." 
Entendes? Mas a única coisa  que Ele faria é declarar-se pela Palavra que Ele prometeu, 
e fazer-te ver que Ele é o mesmo ontem, Hoje e  para sempre. E Ele prometeu fazê-lo. 
395 Agora, se Ele usar-me para dizer-te o que fazes aqui, usarias a tua fé que Nele 
tens, para crer que recebeste o que faz-te… estar aqui? De todo teu coração? [A irmã diz: 
"Sim, farei" N.D.E.] Muito bem, que o Senhor o conceda. 
396 Vejo que a senhora tem algo de errado. Um exame mostra que é uma—uma 
ruptura estômacal. [A irmã diz: "Isso mesmo." N.D.E.] É verdade. ["É verdade."], É 
verdade, sim senhor! Ema ruptura no estômago. ["É mesmo."] Crês que Deus pode 
curar essa ruptura? ["Sim, senhor. Eu creio. Tudo que posso fazer é crer."] Você, de todo 
teu... ["Creio plenamente"] Deus te abençoe. ["Deus pode curar o meu estômago."] 
397 Agora, você não é daqui. [A irmã diz: "Não, senhor." N.D.E.] Tem sido um 
sacrifício e tanto para chegar até aqui. Foi, sim. ["Louvado seja o Senhor!"] Sim. Sim. 
Você é do Tennessee. ["Sim, senhor."] É verdade. Senhora. Hart. ["É verdade."] Volte; 
não duvide. Vai ficar curada, se podeis crer. 
398 Como está, senhora? Somos estranhos um para o outro. [A irmã diz: "Isso mesmo" -
Ed.] Eu nunca te vi na minha vida, que eu saiba,  Eu talvez tenha visto, numa reunião, e 
você    talvez tenham me visto, mas eu não o conheço. Deus conhece-te. você acredita 
que eu sou Seu servo, que a Palavra que eu preguei é a Verdade? Pois bem, sendo un 
estranho para você; e  acredita na Palavra que eu preguei. 
399 A única coisa, é que alguns deles dão-lhe um cartão; ou um dos os ajudantes, ou o 
meu filho, ou alguém lhe deu um cartão. O seu número foi chamado, e aqui estás tu. É 
tudo o que eu sei. 
400 Mas você está aqui, a sofrer de um problema nervoso. Isso a incomoda muito. 
Tens alguém contigo. Tens alguém que estás a orar para. É um... É o seu marido. E ele 
tem um problema espiritual que ele não consegue resolver. E tem um filho que também 
está doente. Você é não é daqui, mas vem do Norte. Vem do Canadá, de Alberta. É isso 
mesmo. Acredita que sou o profeta de Deus, e acreditem que o que estou dizendo é  
Verdade, vão para casa e receberão o que pediram. Sim. Acredite. Deus a abençoe, 
senhora. 
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401 Eu sou  desconhecido de você.  E você é desconhecida de mim. Eu não te 
conheço. Mas Deus conhece você. Você crê que sou seu servo? [A irmã diz: “Sim, eu 
creio.”- Ed. ] Com todo o seu coração? Eu não te conheço, nada de você. Se eu pudesse 
curar você, Eu faria, mas eu - eu não posso. ["Amém.”] Eu não sou um curador. Eu sou 
apenas um homem. Mas Ele é Deus. Estou um pouco confuso, porque há uma mulher 
velha entre eu e você. É alguém por quem você está orando. ["Sim."] Sim. É sua mãe 
[“Sim, é. Sim.”] E ela sofre com uma pressão alta. ["Sim, ela está.”] E você tem uma 
infecção nos rins. ["Sim senhor."] Isso está certo. ["Isso é verdade."] Você crê nisso? 
[“Sim eu creio.”] 
402 Sua mãe não está aqui. [A irmã diz: “Não.” N.D.E. ] Mas quando você for a ela, 
pegue o cachecol que está em volta do seu pescoço, coloque-o na sua mãe e não duvide; 
a pressão alta a deixará e sua infecção desaparecerá. Vá, creia agora. 
403 Você crê em agora? [A congregação diz: “Amém.” N.D.E. ] De todo o seu 
coração? ["Amém. ”] Agora, veja bem, Eu olho para a audiência e parece que é apenas - 
está começando a ficar meio nebuloso, tipo, lá fora. 
404  “Estas coisas que Eu faço, você também fará. "Ele fez mais aqui, hoje à noite, do 
que Ele ... desse tipo, do que em toda a jornada da vida. Está certo. 
Agora, esta senhora aqui, jovem. Eu não a conheço, ela é desconhecida para mim. Mas 
você crê que eu sou deu servo? [A irmã diz: “Sim.” N.D.E. ] Agora, só um momento. 
405 Um homem aparece enfrente de mim, alguém na audiência. Agora só um 
momento. Alguém na audiência. Saiu daqui naquele momento; essa Luz deixou aqui. E 
havia um homem de pé por Ele, e em algum lugar da audiência. Só não se preocupe; 
apenas tenha boa coragem. 
406 Vamos voltar novamente e ver a mulher. Agora, se o Senhor Deus ... São seis ou 
sete, ou algo mais, que passou pela linha, sob discernimento. E se o Senhor Jesus me 
revelar, a esta mulher, o que há de errado com ela, isso faria o resto de vocês crê de todo 
o seu coração? Você poderia aceitar a Cristo sobre eles? [A congregação diz: “Amém.” 
N.D.E. ]  Entendem? Uma vez deve provar isso. Três vezes é uma confirmação. E isso é 
dezenas de milhares de vezes, sem que uma vez esteja errada. 
407 Você não está aqui por si mesmo. Você está aqui por um homem. E eu o vejo 
sentado com a cabeça inclinada. Ele está fumando um cigarro, e você está orando para 
que os cigarros o deixem. Isso é ... Que o Senhor Deus lhe dê seu pedido, irmã. Vá, creia 
de  todo o seu coração, e que esse diabo de hábito deixe seu marido, em Nome do 
Senhor Jesus. 
408 Seu problema está nas suas costas. Você crê que Deus vai melhorar? Você crê? [A 
irmã diz: “Sim, eu creio.” N.D.E. ] Tudo certo. Vá, diga: “Obrigado, Senhor. " 
409 Conheço essa mulher, creio que é filha da Sra. Neece. Não é mesmo? [A irmã diz: 
“Sim.” N.D.E. ] eu pensei que era. Deus te abençoê. O velho problema nas costas vai 
deixar você agora e você pode ir e ficar bem. 
410 Você crê que Deus pode curar essa artrite e curá-lo? Vá dizer a Ele que você crê 
Nele. Apenas creia de todo o seu coração. 
411 Como vai, senhor? Você crê que Deus pode curar esse problema estomacal e 
curá-lo? [O irmão diz: “Amém.” N.D.E. ] Tudo bem, então diga: "Graças a Deus, eu -eu 
vou ficar bem agora. "E - e  você' vai - você'- vai ficar bem. 
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412 Outro caso de artrite e idade também. Você crê que Deus te curará se eu lhe der 
as mãos? [A irmã diz: “Ele tem muitas vezes com você, colocando as mãos em mim, 
irmão.” N.D.E. ]  Você ouviu isso? [A congregação diz: “Amém.”] O Senhor abençoe 
minha irmã e a liberte novamente esta noite. Amém. Apenas creia Nele. 
413 Problemas cardíacos, problemas estomacais. [A irmã diz: “Sim.” N.D.E.] Você crê 
que Deus pode curar isso? Tudo certo. Vá, em Nome do Senhor Jesus, que Ele te cure. 
414 Como vai, jovem companheiro? Condição asmática. Você crê que Deus pode 
curar a asma? [O irmão diz: “Sim.” N.D.E. ] Vá, crendo; Ele fará isso. Tudo certo. 
415 Condição diabética. Você acredita que Deus pode curar seu sangue e curá-lo? Vá, 
crendo Nele, e Ele fará isso. Você crê nisso  de todo o seu coração? 
413 Problemas cardíacos, problemas estomacais. [A irmã diz: “Sim.”N.D.E. ] Você crê 
que Deus pode curar isso? Tudo certo. Vá, em Nome do Senhor Jesus, que Ele te cure. 
414 Como vai, jovem companheiro? Condição asmática. Você crê que Deus pode 
curar a asma? [O irmão diz: “Sim.” N.D.E. ] Vá, crendo; Ele fará isso. Tudo certo. 
415 Condição diabética. Você crê que Deus pode curar seu sangue e curá-lo? Vá, 
crendo Nele, e Ele fará isso. Você crê nisso de todo o seu coração? 
416 E se eu não dissesse nada para você; apenas coloquei minhas mãos em você; 
Você crê que o Espírito Santo está aqui para te curar? [O paciente diz: “Sim.”-N.D.E.] É 
assim que se faz. Venha aqui. Em Nome de Jesus Cristo, que ele vá e seja curado. 
Amém. 
417 Venha, senhora. Se eu não lhe disse nada, você crê que Deus a curaria com esse 
problema feminino ... Não, com licença, ele já disse isso. Continue. Deus te abençoê. Vá, 
vá, crendo, então, fique bom. 
418 Você crê, senhor, com todo o seu coração? Deus cura problemas cardíacos, não é? 
[O irmão diz: “Sim senhor.”N.D.E. ] Torna o homem bem. Tenho certeza que ele faz. 
419 Ele, ele é Deus. Você acredita nisso? [A congregação diz: “Amém.”N.D.E.] Você 
crê nisso de todo o seu coração? ["Amém."] Tenha fé em Deus! 
420 Um homem aqui fora fez alguma coisa, apenas alguns minutos atrás. Eu quero 
encontrar isso. Foi sangue. Alguém como um acidente, ou algo que aconteceu. Estava - 
estava sangrando. Estava em algum lugar. O homem estava parado aqui. Agora apenas 
ore. Sim, ele é. É o homem sentado ... Ora, é J. T. Parnell. Eu conheço o garoto. Você está 
sangrando por dentro, J. T. Você crê que Deus vai fazer você ficar bem? Tudo bem, vai 
parar então, J. T. Creia de  todo o seu coração. 
421 A pequena dama sentada bem aqui, olhando do outro lado, sentada ao lado do 
Irmão Grimsley. Há uma Luz por ela. Você, colarinho branco. Mary, eu não te conheço, 
mas esse é o seu nome. Você está encomodada com um problema espiritual e também 
está realmente nervoso. Esqueça; tudo vai ficar bem. Creia com todo o seu coração. 
Tenha fé em Deus. Se você apenas pode crer. 
422 Esta pequena dama sentada ali na fileira de trás, do lado de lá, ela é de Michigan, 
sofrendo de um problema feminino. Você crê que Deus vai te curar? Você pode ter o 
que pede, então. Você crê nisso? Amém. Levante a mão e diga: “Eu aceito. Tudo bem, 
você pode ir para casa e melhorar. Eu não a conheço a senhora, mas Deus a conhece. 
423 E você aqui neste cama? Você é o único homem aleijado ou de cama. Eu sou um 
desconhecido para você. Eu não te conheço. Deus conhece você. Mas, eu digo agora, 
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você está  sombreado para morte. Você tem câncer. Você veio de um longo caminho. 
Você vem de Cincinnati, aqui. Seu nome é Sr. Hawk. Crê de todo o seu coração. Se você 
ficar lá, você morre. Aceite Jesus Cristo e seja curado. Você crê Nele? Então, levante-se, 
fora dessa maca, e aceite Jesus Cristo. 
424 Quantos aqui crêem Nele, neste minuto? [A congregação diz: “Amém.”- N.D.E. ] 
Você crê de todo o seu coração? [“Amém.”] Então, todos vocês, levantem-se agora. 
Levante-se. Agora, do seu jeito, do jeito que você ora, você coloca a mão em alguém 
próximo a você. 
425 Onde está a Irmã Brown? Ela tem estado aqui, sofrendo com isso. No outro dia 
ela me ligou e não conseguiu levantar a mão. Vi que havia algo errado no sangue dela. 
Quando eu a conheci no outro dia... Ela tem diabetes. Onde ela está? Ela estava aqui 
com a Sra. Dauch, há um tempo atrás. Tudo certo, Irmã Brown. Esta noite, eu quero que 
você creia com todo o seu coração. Eu sei que você sabe o que está errado com você, 
mas eu quero que você creia. 

Você saiu do hospital para vir receber oração. E eu estou orando por você agora. 
Creia! Você vai ficar bem.  
426 Margie, tenha fé em Deus. Tudo isso vai acabar.  Vai acabar. Ele pode curar a 
diabetes, Ele pode curar-lhe dessa doença no seu estômago.  
427 Agora, coloquem as mãos um sobre o outro, e mantenham as mãos levantadas só 
por um minuto. Vejam, são quase onze horas, e muitas terão que dirigir para o 
Tennessee e diferentes lugares. 
428 Certamente o Senhor Deus provou. O que você viu hoje à noite? Você viu um 
homem ou você viu Jesus, Jesus confirmando a Sua Palavra?  
429 Estes lenços aqui colocados, enquanto esta unção está sobre mim, eu tenho 
minhas mãos sobre estes lenços, orando ao Deus Todo-Poderoso...Eles disseram: "Eles 
tiraram do corpo de Paulo lenços, ou aventais".  
430 Aqui estão aqueles que estavam mortos, e que foram ressuscitados. Aqui estão 
aqueles que estiveram em acidentes, esmagados, e estão curados. Há...  
431 Eu vejo a Sra. Wilson de pé aqui,  não faz muito tempo, ela estava morrendo com 
hemorragia por tuberculose, há anos atrás. Aqui está ela hoje à noite, os médicos não 
lhe deram mais que algumas horas de vida. Aqui está ela hoje à noite.  
432 Em todo redor aqui há coxos, cegos, aleijados que estavam em cadeiras de rodas 
e tudo mais. Esta noite, estão de pé como troféus vivos. Por que é assim? Jesus Cristo 
vive, Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. 
433 Aquele homem que testemunhou há pouco ali embaixo, tinha epilepsia, por 
todos aqueles anos, e tudo, e apenas uma vez na reunião. E isso já aconteceu há quase 
vinte anos; nunca mais teve uma convulsão desde então. Esse é um dos dez mil. 
434 Ele é um Curador. Amém. Ele cura. Agora, não fique apenas entusiasmado, com 
uma fé imatura, olhe para o Calvário. Feche os olhos e esqueça que você está neste 
Tabernáculo. Feche seus olhos e esqueça que há alguém ao seu redor, e olhe para Jesus e 
veja.  

Olhe para Jesus agora e viva. 
Está gravado na Palavra, aleluia! 
É só que nós "olhemos e vivemos". 
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Oh, "olhe e vive", meu irmão, viva, 
Olhe para Jesus agora e viva; 

Está gravado em Sua Palavra. Aleluia! 
Apenas precisas olhar e viver. 

435 Feche seus olhos para o homem. Feche seus olhos para as coisas ao seu redor. E 
olhe através de tua fé para Jesus Cristo, e saiba que, "Ele foi ferido pelas tuas 
transgressões; pelas Suas pisaduras foste curado".  

Senhor Jesus, como estas pessoas estão orando, e têm as mãos umas sobre as 
outras. E nós estamos...percebemos que estamos na Presença do vivo e ressurreto Jesus 
Cristo,  na forma do Espírito Santo, revelando-nos os segredos do nosso coração, 
fazendo conhecidos os nossos desejos, e prometendo-nos que Ele nos daria os nossos 
desejos se tão somente crêssemos. 
437 Homens e mulheres têm as mãos um sobre o outro. Eles estão orando, porque 
somos concidadãos do Reino de Deus. Nós somos irmãos e irmãs de Jesus Cristo. 
438 E, Satanás, nós te desafiamos no Nome do Nome do Senhor Jesus. Ele é a Espada. 
Ele é Aquele que corta a enfermidade. Ele é Aquele que corta a dúvida. Ele é o 
Conquistador. Agora te desafiamos, no Nome de Jesus Cristo, que tu saias deste povo, 
Satanás!  
439 A Palavra de Deus está manifestada. Ela circuncida, tira a dúvida, tira a doença, 
e traz uma libertação perfeita. Oramos para que o Espírito Santo caia sobre este povo, e 
lhes dê o poder da Fé para crerem que a Presença do Cristo Onipotente está aqui agora. 
Conceda-o, Senhor. 
440 Eu condeno cada enfermidade. Eu condeno todas as doenças. Eu condeno toda 
incredulidade. No Nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo honre o que eu disse, e 
esquadrinhe este edifício, e liberte cada pessoa na Presença Divina.  
441 Agora levantem as mãos e louvem-NO. Eu vos declaro sarados e curados, no 
Nome de Jesus Cristo!  

   


